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Sörlandseskader 2008
Datum Veckodag Destination Distans
2007-07-07 måndag Hamburgsund 0 Skyddad men trång hamn. Dusch, toalett och tvättmaskin Bra proviantering, diesel och 

vatten, Bra utg gspunkt för eskader
2007-07-08 tisdag Resö 15 Skyddad hamn men man måste ligga innanför piren. Bra serviceanläggning, Affär, 

bageri, restauranger och badplats. 
2007-07-09 onsdag Jordsbukta 47 Fantastisk naturhamn som är skyddad för alla vindar, badstrand, klippor, brygga 

torrdass och soptunna, många badbåtar men dom åker hem på kvällen.
2007-07-10 torsdag Vilodag 0
2007-07-11 fredag Langökilen 13 Skyddad naturhamn med torrdass. Gott om plats.
2007-07-12 lördag Risör 20 Trevlig hamn och mysig stad, väl värt ett besök. Minus för toaletter och duschar. Ingen 

prutmöj ghet på hamnavgiften.
2007-07-13 söndag Furö 20 På vägen lunchade vi i Lyngör som är väl värt ett besök. Furö är en naturhamn på väg 

in mot Tvedestrand som har en nybyggd brygga i skyddat läge. Tvedestrand är en 
väldigt trevlig stad längst in i fjorden med en mycket skyddad hamn. Badsjö uppe stan, 
stor och välsorterad matafför, vinmonopol, antikvariat, fiskaffärer mm.

2007-07-14 måndag Gjerstad 15  Gjerstad naturhamn på väg in mot Arendal. Dålig ankarbotten. Rekommenderas ej. 

2007-07-15 tisdag Grimstad 16 Mycket trevlig hamn med god ordning (hamnvakten anvisar plats), Bra toaletter och 
duschanläggning. Grillmöjligheter och fasta bord i hamnen. Hamnavgiften gick att 
diskutera. Tilläggningsmöjlighet finns även vid betongkaj vid infarten söderifrån. Den 
avrådes dock trots lågt pris pga tråkig miljö, inga toaletter och grus som dammade ner 
båtarna.

2007-07-16 onsdag vilodag 0
2007-07-17 torsdag Randö Stocken 27 Ostsidan av ön. Fantastisk naturnaturhamn med gott om plats och fin träbrygga att 

förtöja vid. Sopmaja, torrdass och grillplats. Fin ö att promenera på.
2007-07-18 fredag Ny Hellesund 12 På norrsidan är det skyddat men ont om plats (Tyskbryggan). Dinge kan behövas för att 

komma över till Helle Ö där lämningar från 2:a världskriget finns. Olofssund (sydväst) är 
ett alternativ i bra väder.

2007-07-19 lördag Kristiansand 17 Dålig, trång, gungig och dyr gästhamn. Kan inte rekommenderas. Kristiansand är 
annars en trevlig stad med historia och mycket att titta på. Många restauranger. På 
söndag är dock ALLT stängt.
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Eskaderledare Ida och Håkan Tunander på Jelina samt Ingela och Björn Johansson på Drömmen
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