
 

 

Rapport från SXK eskader till  

Kappeln 2011. eskader 1 av två 

 

Tid:                          

2011-07-10 –07-23 

      

Deltagare:              

13 st. segelbåtar, 26 vuxna, 21 barn / ungdomar och en hund.  

 

Eskaderns mål:    

Att besöka våra några av våra danska favorit öar och genom Lilla Bält gå ner till Kappeln där eskadern 

avslutas. 

 

Hur blev det / sammanfattning: 

Alla anmälda besättningar kom till start och mål. 

Hela gänget seglade och trivdes gott tillsammans under hela eskadern. 

Vädret var motigt med flera kulingar. Det var precis vi kunde ta oss sista biten till Kappeln. 

Inga alvarliga haverier inträffade. 

 

Disponeringen av färdplanen kändes bra. De relativt många liggedagarna uppskattades. 

Några avvikelser från den ursprungliga färdplanen gjordes p.g.a. väder: 

Bl.a utgick Träslövsläge och Samsö. 

Ebeltoft tillkom som hamn samt extra liggedagar på Grenå och Tunö. 

 

Eskadern besökte flera mindre hamnar men fick alltid plats utan problem då vi startade relativt tidigt.  

 

Flertalet  båtar mötes på Laesö Österby två veckor efter avslutet för kräftfest. 

 

Eftereskader hölls på Båtellet i Marstrand i oktober, där vi sov över, badade i poolen och tittade på 

foto från sommaren. 

 

Bilagor: 

1. Grundplan 

2. Inplanerade hamnar med distanser och aktiviteter 

3. Deltagarförteckning  

 

 

 

Eskaderledningen 

Genom Håkan Lindqvist  

2011-11-14   

 

 

 



Kappeln  2011      
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Familjeskader genom Danmark till Tyskland 

Vi vill göra en resa i lugnt tempo ner genom Danmark och Lilla Bält 

med avslut i Kappeln, Tyskland. 

Både barn, ungdomar och vuxna ska ha trevligt tillsammans 

samtidigt som vi får se nya spännande platser. Allt varvat med lite 

badliv. 

 

Söndag den 10 juli 2011 samlas vi i Valda Sandö. Därefter seglar vi längs svenska sidan och 

från Träslövsläge tar vi oss över till Anholt, sedan Grenå. 

Vi besöker flera av våra favoritöar som Samsö, Tunö och Endelave innan vi går ner genom 

Lilla Bält.  

Badstrand finns nära i nästan alla hamnarna och flera andra möjligheter till aktiviteter som, 

akvarie, kaninsafari och fyrtornsbesök.  

Tre dagar har vi tänkt oss ligga stilla. 

Längsta etappen är 34 Nm och den kortaste 10 Nm.  

Eskadern avslutas i Kappeln lördag den 23 juli med ett gemensamt restaurangbesök. 

 

Marie och Henrik Witt med Carl 14 år. 

Karin och Håkan Lindqvist med Ellen 10 år. 

 


