
Eskaderlogg 
 
Schleswigeskadern 2010.24 / 7 – 6 / 8 
 
Total distans 300 nm med medeldistans av ca 35 nm per seglingsdag. 12 båtar. 
 
Startplats Vrångö. Bra säker hamn med mycket plats samt god service. Fasta grillplatser. 
Hamnkaptenen svarade på mail men dök inte själv upp. Troligen ingen möjlighet att pruta 
på hamnavgift. 
 
Läsö Västerö hoppades över då det var hamnfest. Hamnfest är något som bör undersökas 
vid förplanering. 
 
Aså, bra säker hamn med fasta grillplatser och gott om plats då hamnen inte tillhör de 
allra populäraste.Väl lång distans från Vrångö. 
 
Öster Hurup. Mycket bra hamn med gott om plats. Krogar i hamnen samt många uppe i 
byn.Gott om butiker. Möjlighet att pruta på hamnabgift. 
 
Grenå. Stor populär och säker hamn. Gott mottagande med samlade platser efter kontakt 
med hamnen. God prutmån. Visst krogutbud med fiskekrogar. Servicen är god i hamnen. 
 
Sejerö. Trevlig säker hamn med platser anvisade tillsammans för eskadern. Bit att 
promenera till butik. Vatten för gästbåtar kan vara problem. God prutmån på hamnavgift. 
Servering finns i hamnen men krog uppe på ön. 
 
Kerteminde hoppades över på grund av blåst. Hamnen svarade ej på e-mail. Ointresse vid 
kontakt per telefon. 
 
Lundeborg. 
 
Fåborg, Anvisade avlysta platser där vi låg samlade. Mycket trevlig stad med mycket 
sevärdheter. Kvällsvandring med nattvakten, start 21.00 ca 1½ timma. Möjlighet att boka 
stadsvandring genom turistbyrån. Hela stadens serviceutbud. Mycket väl värd att besöka.  
 
Söby  
 
Maasholm, Trevlig säker hamn med begränsat utrymme. Hamnkapten hade anvisat plats 
som vi avstod från. God prutmån på avgift. Krog i hamnen samt bra affärer. Grillplatser 
på kajen. 
 
Arnis. Hoppade vi över. Men hade svarat på e-mail. Tysklands minsta stad med bra 
marina med egen krog. Sevärdheten är staden. 
 



Schleswig. Gamla trafikhamnen var nyutvidgad med god och säker plats där vi fick 
samlade platser. Viss prutmån på hamnavgifter. All tänkbar service. Trevligt mål med 
många sevärdheter. Dåligt med grillplatser. 


