Eskaderrapport
Vänereskader 2008 Deltagare 9 båtar + ledarbåt totalt 20
personer
Ledare: Brita Kratz och Lars Helmer i Nana
Hamnar: Vänersborg
Sikhall
Sunnanå
Åmål
Ekenäs:
Nabben
Karlstad
Kristinehamn
Otterbäcken
Mariestad
Spiken

Planerad start i Vänersborg. Bra planering ur samlingssynpunkt då älven med motström
kan uppfattas väldigt jobbig då fartresurserna i båtarna varierar. Dock visar det sig att
man kan få en bra rabatt vid förhandling med kanalbolaget.
Erfarenheter från hamnar:
Vänersborg: Svarade omedelbart vid förhandskontakt. Avlyst brygga för deltagare.
Bra hamn med utmärkt service i Vassbotten. Nära till affärer. Ingen rabatt på hamnavgift.
Sikhall: Vänersborgs segelsällskaps uthamn. Lite svårt att få kontakt med ansvarig för
hamnen vid förhandskontakten. Ordförande i sällskapet svarade och sa att vi var
välkomna. 2 hamnansvariga tog emot och hjälpte till med att anvisa platser samt att
förtöja. Utmärkt hamn med klubbstuga som vi fick använda. Sötvattendusch med
sjövatten samt toalett. El och vatten på brygga samt vedeldad bastu. Välordnad grillplats.
Låg hamnavgift p.g.a. klubbhamn.
Sunnanå: Mellerud båtklubbs hamn. Kontakt enligt Gästhamnsguiden felaktig.
Kontakten etablerades genom kontakt med båtklubben. Vid ankomst togs vi emot av
hamnvakter som placerat om båtar och anvisade platser till oss, mycket tillmötesgående.
Kiosken i hamnen har byggts ut till restaurant samt tillgång till minilivs med hyggligt
sortiment. Båttillbehörsaffär i hamnen. Mycket trevlig innbyggd grillplats. Fick låna
klubbstuga p kvällen.
Åmål: Förberedelser genom Sven-Göran Smedja. Utan S. hade vi inte fått det
mottagande med avlyst brygga som vi fick. P.g.a. bluesfestival var hamnen full. Nära till
butiker samt full service. Najad har skrovbyggnation som sevärdhet. Avtalade gemensamt
pris för hela eskadern samt för båda nätterna.
Ekenäs: Felaktig information i guide beträffande kontakt. Vänerkretsens uthamn.
Grunddflak med 2 meter vid infarten. Akterförtöjning med bojar mot brygga. Mycket
skyddat långt inne i en vassvik. Väl försörjt med vatten, el, toaletter och tvätt. Långt till

handelsbod. Liten minilivs med begränsat mycket begränsat sortiment. Grillplatser
utomhus. SXK medlem har 50% rabatt på hamnavgiften.
Nabben: KSS uthamn där vi kontaktat föreningen innan ankomst. Informationen att vi
skulle komma hade inte gått fram, men vi blev mycket väl mottagna av klubbens
medlemmar där vi anvisades platser och informerades om faciliteter som tc, vedeldad
bastu, klubbhus, och skyddad grillplats. Följ alla anvisningar hur man går in då
informationen är korrekt, men lite förvirrande. Ingen hamnavgift utan man betalade
frivilligt bidrag till klubben.
Karlstad /Löfbergshamnen: Hamnen svarade omgående på
förhandsinformationen att vi skulle komma. Dock inget speciellt förberett då vi kom.
Dåligt med plats samt dåligt med el. Enbart 1 toalett med dusch per kön. Informationen i
gästhamnsguiden att det skulle vara en guldhamn förtjänar den inte. Hamnen ligger
mycket centralt. Erhöll ingen reducerad avgift.
Kristinehamn: Kontaktades som vanligt i förväg och vi fick svar. Hamnen ligger 3
– 400 meter från centrum med alla bekvämligheter. Hamnkaptenen ställde upp med egen
bil och skjutsade deltagare vid olika tillfällen. Ordnade även med mötesplats för
samkväm på kvällen i inlånad lokal. Utflykten till Picassomonumentet kan
rekommenderas. Vi åkte kommunal buss ut samt turbåt hem. Vi fick specialpris på
hamnavgiften. Hamnen kan varmt rekommenderas.
Otterbäcken: Som vanligt hade vi kontaktat hamnen i förväg. Hamnkaptenen var
nere i hamnen och tog emot oss samt anvisade platser vid vår ankomst. Det fanns enbart
bageri i Otterbäcken och ingen annan affär. På kvällen fick vi låna klubbstuga som aven
hade fast grillplats. Även här fick vi specialpris på hamnavgiften.
Mariestad: Hamnen svarade omgående på vårt förhandsbesked att vi skulle komma.
Tämligen fullbelagd gästhamn utan några speciella förberedelser för vår ankomst. I övrigt
finns alla nödvändiga servicefunktioner. Relativt lång till affärer. Gammal bebyggelse
som är värd att titta på
Spiken: Vi hade kontaktat hamnen i förväg per telefon och hade informerat om vår
ankomst. Vid ankomsten fick vi inte tag i hamnkaptenen för platser. Varför vi låg
utspridda då hamnen i stort sett var full. Det visade sig att hamnkaptenen ordnat platser
gemensamt för oss lite vid sidan av. Dessa lämnade vi till andra då vi redan förtöjt. God
tillgång till duschar och toaletter, men under högt tryck varför på städningen fanns det en
del övrigt att önska. Tillgång till minilivs i hamnen samt ett flertal ställen där man kan
köpa rökt och färsk fisk och andra specialiteter. Hamnen är belastad då den ligger mycket
strategiskt för Göta Kanal resenärer. Spiken har en mycket bra restaurant, som vi varmt
rekommenderar, men den är inte gratis.

