
 

Kristihimmelsfärdseskadern 2013 

Åter var det dags för den traditionsenliga eskadern på Kristihimmelsfärdshelgen.              

Detta år var denna helg under första halvan av maj. Efter en kall vår så hade ändå 18 båtar 

anmält sig till denna eskader. Efter en del avhopp och förhinder, så blev vi totalt 15 båtar och 

två ledarbåtar. 

Vi träffades onsdagen den 8 maj på Rörö, som ligger ganska centralt för en överfart till Läsö. 

Med tanke på att vi hade båtar med hemmahamn allt ifrån Onsala i syd till Munkedal och 

Uddevalla i norr. Upprop på onsdag kväll, vädret såg ganska bra ut för en överfart, 5-10 m/s 

syd till sydost. Träffades igen på torsdag morgon och tog ett gemensamt beslut att gå mot 

Läsö, vindarna var oförändrade.  Efter hand som båtarna blev klara så avgick dom mot Läsö.  

Under färden så gjordes ett par VHF upprop som visade att stämningen på båtarna var i god 

form. Motorbåtarna var i hamn redan när flera andra båtar knappt kommit halvvägs. Ett par 

av våra eskaderbåtar hade gått lite tidigare från andra hamnar och var även dom redan i 

hamn. Men fram på em. var alla i hamn på Läsö Österby. Det blev upp till fem, sex båtar i 

bredd, vi var inte ensamma om att gå till Läsö denna långhelg. 

 

På kvällen avnjöts en sk. landare gemensamt, kvällen avrundades med ”fria aktiviteter”. 

 

Fredag den 10 maj blev det en cykeltur på ön, större delen av gänget följde med på den. 

Mulet med lätta regnstänk, medhavd matsäck avnjöts vid Saltsjuderiet i uppehållsväder.   



 

 

Läsö är ju tacksamt att cykla på, inga backar och bra cykelvägar. Övriga, som inte cyklade 

tog det lugnt, bussen på Läsö är gratis, så en busstur är helt OK. 



  

Eftermiddagen var s.k. fri tid, kvällen var reserverad för en gemensam måltid, grillning etc.  

 

Eftersom vädret var lite ostadigt så var det många som ville sitta i hamnlokalen, eskaderledar 

Annethe styrde upp det hela så alla fick plats. Några fick ta med egna stolar, mm. Tack alla 

som hjälptes åt så alla som ville fick plats att sitta. 

 



Eskadergänget hade en väldigt trevlig kväll, den avrundades med eskaderavslutning och 

plakettutdelning. 

Trots kyla lite regn, utan toppen väder fick vi till en väldigt lyckad eskader. Med så trevliga 

deltagare så är det ingen svårighet att få till en eskader och att vara eskaderledare. 

Annethe och Inge Andersson, Blue Magic 

Ingela och Björn Johansson, Drömmen 

 

 


