
Jubileumsresan till RIGA 2019 

För att fira att Radio Vikings Supporterklubb hade funnits i 25 år så arrangerades en specialgjord resa till 

RIGA för våra medlemmar. Vi åkte med M/S Romantika den 29 augusti. 

 

Vi samlades alla 61 supportermedlemmar i Värtahamnen vid en ny specialgjord vimpel med text och 

klubbens logga. Efter ombordstigning före alla andra så träffades vi i båtens konferenssal för lite 

information. Dagens första klunk av champagne serverades medan vi bekantade oss lite med varandra. 

Även ett lotteri med över 30 fina priser såldes. När det var klart kunde vi gå till våra respektive hytter 

som ju alla var fina A-hytter med sjöutsikt. 

  

Middagen serverades i buffématsalen och det fanns mat för alla inriktningar och önskemål. Det passade 

bra för många av oss var riktigt hungriga (och törstiga) innan. Efter maten var vi många som samlades 

vid en av pubarna på båten, där det var en musikfrågesport. Nästan alla som deltog fick någon form av 

pris. När det var slut så tog en av våra medlemmar, Rolf Janson fram sin gitarr och tillsammans sjöng vi 

många allsånger och pratade mycket om allt och försökte lösa lite av livets gåtor. Det var mycket 

trevligt, några gick och tittade på en show under ett kort tag för att sedan återvända till vår fina grupp. 

Havet visade sig från sin allra bästa sida, ingen sjögång, det var knappt att man märkte att vi var ombord 

på en båt i Östersjön 



  

  

På morgonen var det en ordentlig sjöfrukost och vi började så småningom närma oss Lettlands 

huvudstad. Efter ankomsten gick vi till 2 chartrade bussar med varsin guide som körde oss runt i RIGA. 

Trots att jag hade varit där flera gånger tidigare så var det en hel del nyheter som jag fick reda på.  Vi 

stannade till vid Rådhustorget så att alla kunde ströva fritt en liten stund. Sedan blev vi hämtade och 

körda direkt till vårt hotell, Talllink Riga Hotel. Det låg mitt i centrum, en del la sig att vila på rummet, 

andra tog en promenad i staden.  

  

På kvällen var det sedan dags för jubileumsmiddagen som serverades i hotellets restaurang, där det blev 

mat och dryck.  När det var slut gick de flesta till baren och tog en öl eller Irish Coffe eller bara vanligt 

vatten. Även där blev det sång och trevlig samvaro, när kvällen hade lidit mot sitt slut så kändes det 

jätteskönt att bara kunna ta hissen upp till sitt hotellrum och somna i de sköna sängarna. 

 



  

 

  

   

  



Nästa dag hade vi gott om tid innan båten skulle avgå. Efter frukosten på hotellet checkade vi ut och 

våra väskor kunde vi ställa in i ett speciellt bagagerum.  Det var många som gick till de gamla 

luftskeppshangarerna för att titta på all försäljning. I en stor hangar såldes bara kött, i en annan var de 

bara fisk. Det var både frysta fiskar men mest färsk fisk, att den var färsk vet jag då jag såg en stor 

gösliknande fisk som fortfarande rörde sig lite. Det luktade hav och fisk i hela stora hangaren. På flera 

ställen fanns ställen där man kunde stanna och köpa sig kaffe och en kaka eller något annat. Utanför var 

det stor kommers av lokalt odlade eller plockade grönsaker, svampar, bär och frukter. Allt såg väldigt 

fräscht och fint ut, billigt var det också. Jag tror att här på marknaden var det många Rigabor som 

handlade. Massvis med andra produkter fanns ätt köpa i de många olika stånden. Kläder och skor fanns 

även, jag själv köpte ett par gympaskor för cirka 100 kronor.   

När vi var nöjda med besöket där så gick vi tillbaka till hotellet och där väntade en buss för att köra oss 

och vårt bagage till båten för hemfärd. 

  

På båten hem, M/S Isabelle, var hela gruppen inbokade att äta middag i den fina ”A la Carte” 

restaurangen.  I förväg hade vi talat om hur många som ville äta kött, Pepparstek eller fisk, Torskrygg. 

Jag hade valt kött och fick en jättefin köttbit, vansinnigt god kryddad och helt perfekt stekt och så mör 

att kniven nästan av sig själv av skar den i bitar. De som hade valt fisk var också väldigt nöjda. Det var 

mat som säkert hade kunnat få en stjärna i Michelin guiden. Efter maten gick en del och shoppade i Tax 

Free butiken. Några stannade i en pub för att ta ännu en öl och umgås med nya och gamla vänner. 

Jättetrevligt. De som nästa dag skulle köra bil från Värtahamnen fick då ta det lugnt med alkoholen. 

Även på hemresan var det en show i ”Starlight Palace”.  Bra uppträdande. 

  



  

På söndag morgon smakade sjöfrukosten bra, och vacker utsikt längs Stockholms långa skärgård. Mysigt 

att sitta och äta medan man lugnt färdas fram längs alla tusentals öar, uddar och både öde och bebodda 

små öar. 

Klockan 10:30 kom vi till Stockholm och det var många kramar och hälsningar innan vi skildes åt efter en 

mycket lyckad resa. 

Det var mycket varje medlem fick för 2 300 kronor, men denna gång subventionerade klubben en hel del 

för att fira att vi har funnits i 25 år.  

Jag tror att alla medlemmar som var med på resan var mycket nöjda och förhoppningsvis hjälper till och 

gör reklam och värvar fler medlemmar till Radio Vikings Supporterklubb. 
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