
FAMILJE-ESKADER 20-SYD (2:a juli -- 30:e juli) 
 
Vi är några familjer som har seglat 
tillsammans under några år och inför 
säsongen 2020 kände vi att ville göra 
ett försök att ta oss lite längre söderut. 
Vi har därför valt att planera för en 4- 
veckors period så att vi kan ta oss dit 
vi vill och samtidigt ha tid att umgås på 
klippor och bryggor utan att känna oss 
stressade. Vi har barn i åldrarna 9-18 
år och kommer därför att röra oss 
etappvis längs med ostkusten så att 
det finns möjlighet för de lite äldre 
ungdomarna att mönstra på / av under 
resan.  
 
Målsättningen är att ta oss till Bornholm. Om det blir Bornholm, 
Karlskrona, Hanö eller någon annan sydlig hamn tar vi beslut om 
tillsammans beroende på väder och tidsschema. 
Grundidén är att det är en familje-eskader och vi kommer att sätta 
trygghet och glada besättningar före att nå ett visst mål.  
 
Vi kommer så långt det är möjligt att prioritera naturhamnar. 
Gästhamnar kommer vi naturligtvis också att besöka för bunkring 
eller när vi känner att vädret är för ruggigt. 
 
Om vädret tillåter kommer vi kanske att ta något eller några längre 
ben vilket kan innebära segling på natten. Likväl kan det också bli 
så att vi väljer att ta kortare etapper eller ligga att stilla under en 
dag för klipphäng, lek och bad.  
 
En vanlig dag på eskadern. 
Dagen börjar vanligtvis med skepparmöte vid niotiden där vi 
fastställer dagens destination och därefter beger vi oss iväg. Under 
dagen håller vi kontakt via radio och lunch brukar vi äta under 
gång. Fram emot eftermiddagen ankommer vi till vår tänka natthamn och första båt brukar ta 
ansvar för att hitta en lämplig klippa som rymmer alla båtarna. Ofta äter vi middag 
tillsammans på klippan och bland ordnar någon av båtarna en gemensam aktivitet. Under 
kvällen lägger vi också upp planen för morgondagens destination.  
 
Eskadern börjar och slutar i Stockholms södra skärgård och pågår mellan torsdag 2:a juli till 
fredag 30:e juli. 
 



Eskadern leds av Niklas och Jonas som båda har erfarenhet från att leda eskader. 
Niklas och Annika med familj seglar en Guyline 125 och har 3 barn i åldrarna 11-17 år 
Jonas och Pia seglar en Finngulf 37 och har tre barn i åldrarna 11-17 år. 
 
Vad behöver ni tänka på.. 
- att det finns VHF, gärna fast och handburen då vi 

kommunicerar vi VHF under dagen och vid 
tilläggning 

- att båten har en rejäl motor tillräckligt med 
bränsle för några dagars motorgång. 

- att ni kan bunkra mat och vatten för 5 dagar 
- att ni har en båt som är i spannet 30-45 fot, har 

max bredd 4 m och max djupgående 2,1 m 
(Detta är för att inte sätta för stora 
begränsningar vid val av natthamn)  

- att ni planerar för att fullfölja hela eskadern, såvida inget oförutsett inträffar.  
 
… och slutligen.. viktigast av allt är att ni tycker det är kul att segla och umgås 
tillsammans med andra. 
 

 
 
Välkomna att anmäla er  / Niklas och Jonas  
 
 
 


