
 

Studiebesök och middag lördag 4 Februari 

                                

Neptunkryssarförbundet tänkte ordna med studiebesök hos segelmakare med middag på kvällen 
lördag 4/2 i Nyköping. 

Tanken är att titta på lite intressanta saker och sedan ha en trevlig middag ihop och sova över i 
Nyköping för dom som önskar. Vill man bara vara med på studiebesöket eller bara vara med på 
middagen så går det självklart också 

13.00 Studiebesök hos One Sails i Oxelösund där Mattias Gustafsson visar oss runt på loftet och går 
igenom hur tillverkning av segel går till m.m. Mattias har kappseglat med neppare under flera år och 
designat segel i många år i nepparklassen 

Incheckning på vandrarhem efter studiebesök One Sails för dom som ska sova över. 

16.00 Middag hos Nyköping Brewing är bokat från kl 16.00 men samling senast 17.00 för beställning 
av mat och litet föredrag av bryggmästare hos Nyköpings Brewing med tillhörande ölplanka för att 
testa några av deras ölsorter 

Kostand för ölplanka med föredrag är 280:- / person och middag betalas separat beroende på vad ni 
vill äta. 

Se hemsida för meny m.m https://www.nykopingbrewing.se/ 

Under middagen kommer vi försöka ha lite info och tankar runt Neptunkryssarpokalen som 
arrangeras av Nyköping Segelsällskap den 27-28 Maj. 

För dom som vill bo kvar så finns boende på Nyköpings vandrarhem del i rum 380:- / per person, 
Lakan 70:- / person. 

Dom har en övervåning med ca 15 bäddar där det även finns ett vardagsrum och eget kök som vi har 
tillgång till där vi kan sitta och ljuga lite innan och efter middagen.  Om någon har lite intressanta 
nepparbilder eller annat så ta gärna med det.  

Vandrarhemmet ligger ca 60m från Nyköpings Brewing. 

Enklare frukost på söndag bjuder Neptunkryssarförbundet på. 

 

För dom som åker från samma ställe så kan vi försöka samåka så slipper alla ta egen bil.  

Jag åker med bil från Skärholmen 

Anmälan gör man till Mikael Sääf på micke.saaf@gmail.com eller 070-4133275 senast fredag 27/1 

Säg till om ni ska vara med på bara studiebesök / bara middag eller båda 

Även om ni vill sova över och om ni vill ha lakan eller tar med egna. 


