Så blev det segling i Vänern till slut!
Vi har tidigare varit lite skeptiska till att segla i Vänern när vi fått förfrågan, men i år gav vi Vänern en chans vilket vi
absolut inte ångrar. Så här lät presentationen i Västpricken nr.1 2010
Familjeeskader Vänern runt 4‐17 juli
Välkommen att följa med oss på en gemytlig eskader runt Vänern. Vi samlas i Åkersvass strax nedanför slussarna i
Trollhättan för gemensam färd ut på den stora sjön. Rutten går medsols med trevliga stopp i gäst‐, klubb‐ och
naturhamnar. Vi hoppas på gott om plats, vackra och säregna skärgårdar, rikt fågelliv samt ett besök i nationalparken
Djurö i Vänerns mitt. I Spikens hamn strax nära Läckö slott i Ekens skärgård avslutar vi eskadern.
Eskaderledare: Carina & Peter Jarlsby med Matilda 17 på Relax, Anna‐Clara & Klas Reinholdson med Jesper 19 och
Carl‐Johan 16 på Ellenott.
Det blev också precis som vi hade hoppats i presentationen.
Efter ett avhopp, pga. inställd semester, blev vi tillslut 8 båtar med 29 personer, varav 16 vuxna, 13 ungdomar och
barn samt 3 hundar.
Lördag 3/7
Kl. 9.00 möttes 6 av 8 båtar upp vid Lilla Bommen för att tillsammans ta sig upp
genom kanalen. Detta var troligen årets varmaste dag hittills med 28 grader.
Det blev motorgång med stöttesegel för trots att det blåste 7m/s var det
ganska läigt i kanalen och en motström på 0,5‐1 knop. Vi hade tur med
broöppningarna och behövde inte vänta någon längre stund och kunde
dessutom köra direkt in i Lilla Edet slussen. Kl. 16.00 la vi till i Lilla Edets
gästhamn för natten och det fanns gott om plats. Efter att ha tagit ett
svalkande dopp i hamnbassängens 17‐gradiga vatten, samlades de flesta på
den gräsbevuxna ön för att grilla eller fika. Några hade träffats tidigare, bland
annat på förträffen men för en del var det nya ansikten.
Söndag 4/7
Vi lämnade Lilla Edet på förmiddagen i lätt regn och förtöjde i Åkersvass 3
timmar senare. Precis lagom skingrades molnen och solen tittade
fram. Vi förtöjde i två led runt udden mellan de gamla slussarna, här
var en riktig idyll. Åter i båtarna efter en gemensam promenad runt
slussarna, hade ytterligare en eskaderbåt anlänt. De hade gått direkt
från Lilla Bommen på morgonen efter att dagen innan haft en del
strul med propellerbyte. De sista eskaderdeltagarna anlände med
hyrbil till eskadersamlingen, då de kom öster ifrån och hade lämnat
båten i Vänersborg. Vi bekantade oss under förtäring av bål, snacks,
melon och kubbspel. Kvällen avslutades med grillning innan solen
gick ner och knotten tog över.

Måndag 5/7
Dagen startade med att vi samlades för inslussning kl. 9.00.
Allt flöt på bra hela vägen och vi passerade 5 slussar och
väntade på några broöppningar. I Vänersborg gick flera båtar
in för att tanka och handla. Väl ute på Vänern fick vi en härlig
medvind till Sikhall, en mysig liten gästvänlig hamn där vi togs
emot och hänvisades plats. Här hade eskaderns hamnvärdar
ordnat poängpromenad med frågor utifrån dagens etapp, för
att se hur uppmärksamma vi varit. Även denna kväll
avslutades med gemensam grillning och för en del även
vedeldad bastu.

Tisdag 6/7
Efter en morgonpromenad lämnade vi Sikhall vid 10‐tiden i soligt väder och en sydvästlig vind på 7m/s. Segel hissades
direkt och det var läns och slör hela vägen till Sunnanå. En eskaderbåt fick bilburet besök så de som behövde
proviantera fick skjuts de 5 km till Mellerud. Restaurangen i hamnen hade ett litet minilivs med begränsat sortiment
men man kunde även få varor från restaurangköket om man frågade. Just denna dag var det veteranbilsutställning i
hamnen som fler av eskaderdeltagarna passade på att besöka. I hamnen fanns också en stor lekplats och en ny
inbyggd grillplats. Efter skepparmöte och måltid samlades alla för att spela volleyboll vilket blev en trevlig avslutning
på kvällen.
Onsdag 7/7
Vaknade även denna dag till en klarblå himmel. Några tog ett
morgondopp i det 15‐gradiga vattnet, brr. Det blåste som vanligt
sydvästlig vind och växlade mellan 4‐11 m/s vilket innebar en fin
seglig de ca 17 km till Björkö i Tössebäcks skärgård. En av
hamnvärdsbåtarna fick motorkrångel och blev bogserade en bit,
men hann fixa problemet innan tilläggning.
Alla 8 båtar fick plats på öns skeva träbrygga och det kom
ytterligare ett par båtar som även de fick plats. Dagen ägnades åt
avkoppling med en god bok, sol och bad på stranden, det var
fortfarande ganska kallt i vattnet, 18 grader. Efter skepparmöte
och grillning för en del, blev det en klurig poängpromenad runt
ön på skogsstigar genom tallskog. När klockan blev 22.00 kom
myggen och vi kröp till kojs.
Torsdag 8/7
Idag var det en mulen morgon. Eftersom vi skulle vara hamnvärdar och dessutom hinna in till Åmål för att handla och
fylla vatten på vägen, lämnade vi Björkö redan kl. 7.00. Vi gick inomskärs för motor mellan öarna och såg inte någon
annan båt förrän vi kom in i Åmål. Lagom till att vi lagt till tittade solen fram. Det var nära till både mataffärer och
systembolag från hamnen. Vi lämnade Åmål igen kl. 11.00, då flera av de övriga eskaderbåtarna anlände. Några gick
direkt till Floghall, Säffle motorbåtsklubbs uthamn som var dagens mål och vi anlände ungefär samtidigt. Här var det
lite olika information om på vilken sida om utprickningen man skulle gå, men det gick bra för alla. En av deltagarna
hade den senaste versionen av Vänerlotsen som visade
sig stämma. Även här var det välordnat med
akterförtöjning vid bojar, el på bryggan, nybyggda
toaletter, grillplats och klubbhus som man kunde låna
och för detta ville man ha en hamnavgift på 40 kr som
betalades i bössa på bryggan. Många passade på att
bada medan solen sken och det var 20 grader i vattnet.
Här hade vi stafett med gummibåtar i 4 lag som våra
ungdomar organiserat. Vi hann precis avsluta innan det
började regna och bli kyligt vid 18‐tiden. I dag fick det
bli middag i båten. Därefter tittade våra ungdomar på
film i vår båt så vi fick flytta oss till grannbåten.
Fredag 9/7
Även denna dag var det mulet på morgonen vid 8‐tiden, men snart lättade molnen och solen tittade fram mer och
mer. Vi var flera som skurade däck och sittbrunn för att få bort en hel del flygfän som hade invaderat båten under
natten. Vi hann också med ett snabbdopp innan avfärd. I dag var det sydliga vindar och det blåste mellan 5‐9 m/s. De
flesta fick en fin segling över Bäröfjärden till Millesviks skärgård, där vi gick inomskärs för motor bland vackra öar och
sjöfåglar. Vi satte därefter segel igen och kunde sträcka fram till Ekenäs ränna. På väg in i Ekenäs gästhamn var det
trångt mellan de röda och de gröna prickarna och ett möte var inte helt enkelt mellan vass och sand. Ekenäs är SXK
Vänerkretsens uthamn och här var platser reserverade till oss. Man la till snett mot bryggan och vi fick hjälpas åt då vi
hade stark sidvind. Här lånade vi campingplatsens stora gräsplan och spelade brännboll. Eftersom det var fint väder
blev det grillning igen och därefter promenad genom skogen till den sydliga udden där vi såg en älg med sin kalv.

Lördag 10/7
Fint väder och en kort distans på 8 Nm till Malbergshamn på
norra Djurö, där vi stjärnankrade runt SXK´s boj.
Vi rodde iland och tog en promenad runt ön på de utmärkta leder
som fanns där. En av våra observanta deltagare såg en hjort
vilket även vi andra hade hoppats på, men den var försvann.
Efter bad, mat och skepparmöte var det allsång på fördäck till
ackompanjemang av 3 ukuleles.

Söndag 11/7
Härlig morgon och tidig avgång för hamnvärdarna vid 6.30 då dagens etapp var 27 Nm nord‐nordostlig kurs. Vi andra
lämnade Djurö mellan kl. 8‐9.30. I början blev det motorgång men senare ökade vinden till 5 m/s och vi kunde sätta
segel och sträcka till Nabben, Karlstads segelsällskaps uthamn. De enda båtar vi såg under dagen var de i eskadern, var
är alla?
Även denna hamn är välordnad med bryggor och akterförtöjning i bojar. Här finns grillstad med gott om bänkar både
med och utan tak. Här finns också sandstrand med rutschkana och vattenleksaker, gäststuga med kök, soffa, långbord
och bordtennisbord. I nästa vik finns brygga med bastu. Hamnavgiften var frivillig men ett önskemål fanns om 50 kr att
stoppa i en bössa. Mäktig värme och vi passar på att bada. Efter skepparmöte och promenad blir det grillning även
idag. De som är fotbollsintresserade tar sig ner i 2 av båtarna och tittar på VM‐finalen. Vi som inte är så intresserade
sitter kvar på land men tar skydd under sittbrunnskapellet när myggen invaderar. När fotbollen är slut är det bara våra
ungdomar som är ute på natten och några badar frivilligt eller ofrivilligt med kläder på.
Måndag 12/7
Sol igen, hett och svettigt, till och med badkrukorna doppar sig idag. Vi skulle egentligen ha vilodag idag men eftersom
regn och åska förväntas komma i eftermiddag eller i morgon avgår eskaderns första båt vid 11‐tiden. Vi lämnar
Nabben kl.14.00 som sista båt efter att ha badat och njutit av dagen. Vi får en fin segling i sydostlig vind och går den
inre farleden mellan gröna och röda prickar till Kristinehamn. Efter att ha passerat industriområdet kommer vi in i en
smal kanal som utgör gästhamn. Vi förtöjde kl.17.00 längst in med akterförtöjning vid boj och med vatten och el på
bryggan. Stora delar av eskadern promenerade in mot
staden för att äta på restaurang. På vägen fastnade vi på ett
mycket intressant lanthandelsmuseum med en talför ägare.
Hade vi inte varit så hungriga hade vi kunnat bli kvar här i
timmar. Väl framme på restaurangen fick de ringa in extra
personal då de inte hade förväntat sig så många gäster på en
måndagskväll. Vi får vänta länge på maten men när den väl
kommer är den rikligt tilltagen och mycket god. Vi vuxna
avslutade kvällen med glass och dryck på kajen, sen tog
myggen över. Våra ungdomar trivs så bra tillsammans och
några kommer inte hem förrän framåt småtimmarna.

Tisdag 13/7
Vaknade till en tryckande hetta. Går till mataffären som ligger strax ovanför hamnen. Får tillslut även tag i myggnät
som är slut nästan överallt. Vid 13‐tiden mulnar det på och börjar regna. Våra ungdomar och barn med föräldrar
besöker badhuset och övriga besöker Kristinehamns centrum eller kurar i båtarna. Lagom till skepparmötet kl.18.00
upphör regnet. Några äter buffé på thairestaurangen i hamnen och övriga äter i båtarna. När alla var mätta och
belåtna hade hamnvärdarna ordnat med aktiviteten minigolf som avslutades precis när regnet återkom.
Onsdag 14/7
Soligt och en sydvästlig vind på mellan 6‐11 m/s. En av
hamnvärdarna kryssade utomskärs medan vi övriga gick för motor
inomskärs en bit för att sedan sträcka till Otterbäcken. Det gick en
hel del sjö och rullade bra. Väl framme i Otterbäcken hänvisades
vi bra platser av hamnkaptenen Gunvor. Eftermiddagen ägnades
åt bad, poängpromenad, drink och skepparmöte. Eftersom det
var fint väder avslutades kvällen med gemensam grillning och då
kunde vi höra allsång från campingen som vi tyvärr missade.
Halva besättningen i en eskaderbåt tackade för sig då de skulle
byta besättning nästa dag.
Torsdag 15/7
Byig ostlig vind mellan 7‐15 m/s och åskbyar. De flesta seglade hela vägen, några hade revat och någon stöttade med
motor. Alla kom under bron som enligt sjökortet är 18 meter hög men enligt specialen i Vänerlotsen är 19,5 meter. Väl
framme i Mariestad var det fullt längst in i hamnen, väldigt få
hade lämnat pga. risk för åskbyar. Hamnkaptenen hade
reserverat platser till oss nedanför silon och vid flytbryggan.
Här var det då dags att proviantera igen och vi hann precis
innan det kom ett rejält skyfall. Mariestadsbon och SXK´s
medlem Staffan hade ordnat så att vi i nödfall kunde låna
båtklubbens lokal för skepparmöte och aktivitet i regnet.
Precis lagom tittade solen fram igen och det blev varmt och en
fin kväll. Eftermiddagsaktiviteten blev lagspel i hockey som
spelades på gräsplan med båtshakar och skurborstar. Vår
besättning tog därefter en promenad genom gamla stan med
domkyrkan och bebyggelse från 1600‐talet och avslutade
kvällen på en pizzeria.
Fredag 16/7
Idag är vi två eskaderledarbåtar hamnvärdar och lämnar Mariestad kl.7.30 i strålande solsken efter att ha fyllt vatten
och tankat. Vinden är syd‐sydväst och det blåser mellan 4‐8 m/s så vi kan precis sträcka hela vägen till Spiken på
Kållandsö. Det är gott om platser i hamnen när vi kommer vid lunchtid så alla 8 båtarna får plats vid samma brygga. Vi
eskaderledare tar en promenad till Läckö Slott i det fina vädret och bokar guidning till morgondagens besök. Väl
tillbaka i Spiken beställs rökt sik och bokas lokal inför morgondagens avslutning. Därefter är det dags för den
traditionella båttävlingen med hembyggda kreationer där första pris går till snabbaste båt och andra pris för bästa
design. På eftermiddagen får vi besök av den nionde eskaderdeltagaren och kvällen avslutas med gemensam skönsång
till ukulele under parasoll i regnet på caféets altan.
Lördag 17/7
Dagen för Vänereskaderns avslutning är kommen. Det är först mulet på morgonen och precis innan vi skall gå till Läckö
slott börjar det regna. Vi trotsar vädret och knallar på de 3 km i regnkläder. Vi får en guidad tur och får höra lite
historia om bl.a. släkten De La Gardie som förvaltade slottet under en längre period. Här var också en utställning av 7
glaskonstnärer som vi beskådade. Regnet har nu upphört och solen tittar fram igen. Tillbaka i Spiken startar
avslutningen med ett glas bubbel på kajen och knytkalas i caféets lokal där det dukas upp en fantastisk buffé. Plaketter
delas ut till samtliga deltagande båtar.

Det har varit en fantastisk eskader med mysiga välordnade hamnar och gott om plats, trevligt bemötande och
hjälpsamma människor överallt. Även bra väder men trevliga, aktiva deltagare spelar också stor roll vilket gjort
eskaderseglingen till ett nöje. Vi ser nu fram emot höstens efterträff och att få minnas sommaren genom att se
varandras bilder, umgås och ha trevligt.
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