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ESKADERSEGLING PA OSTKUSTEN 
MED M/S SVEA OCH M/S COMPASS 

ROSE 
Tva medlemmar ur S:t Anna flottiljen, 
Petter Gromer och Evert Elgefjord 
gjorde tillsammans en fin 
eskadersegling langs ostkusten i 
somras. Med pa farden var aven Per-
Olov Didong med en gedigen bakgrund 
som seglare. 

Det bada batarna, en MS 20 och en AC 20 
motte upp utanfor Fyrudden i Ostergotlands 
skargard och med Marieholmseskaderns 
standert hogst upp i sejnfallet och med 
Flottans Mans dito darunder satte vi kurs 
sydvart. Forsta destinationen var Boko i 
Valdemarsvikens mynning och seglatsen dit 
gick genom den storslagna Gryts skargard. 

Efter fortbjning blev det en kulturvandring 
pa den vackra och sagenomspunna on. Efter 
promenaden skulle det lagas middag pa 
Petters nyanskaffade flotta gasolkok. Darav 
blev intet da gasolen lackt ut sa det blev att 
plocka fram Everts hederliga gamla 
Trangiakok och det blev trots allt en riktig 
smaklig middag med masterkocken Peter 
vid grytorna och vi hade det riktig mysigt 
under det skona sittbrunnskapellet. 

Har ni hort att faglarna borjar kvittra? Det 
maste vara varen, som ar pa vag! 
Med detta nummer av Marieholm 20:an 
kommer lite nyheter. For det forsta sa vill vi 
att alia vara medlemmar planerar for nagot, 
som ni vill skall sta i M 20:an. Det kan vara 
varforberedelser, sommarsegling, 
framgangsrika fisketurer, nagot du tycker 
att alia andra bor fa ta del utav. For det 
andra sa vill vi gora MS 20:an pa ett sadant 
satt att alia landsandar syns och hors i den. 
For det tredje sa har vi nu gjort en ny 
flottiljindelning, med kanske lite 
konstgjorda flottiljer runt Sveriges kust, for 
Norge och Danmark. Tanken med den nya 
uppdelningen ar att ni lattare skall hitta nya 
vanner i grannomradet - ta kontakt med 
dem och kanske gora ett besok i nagon 
annans hamn. Ring och prata med varandra. 
Vi inser ju att det ibland ar stora avstand vi 
talar om har, men ni kan val forsoka. Om du 
sjalv kan finna pa ett gang batar i ditt 
omrade sa hor av dig till mig, sa kallar vi er 
for en egen flottilj; Min e-mail ar 
dempe(5)swipnet.se. Dit kan du ocksa skicka 
kompletterande uppgifter eller rattelser om 
nagot inte stammer i forteckningen. 
Vi ser nu alia fram emot sommaren 2011 
Tag vara pa den och anvand din bat ofta! 



Nasta dag styrdes farden mot Loftahammar 
for bunkring av gasol. Pa vagen dit hade vi 
diverse navigationsovningar i outprickade 
vatten och det blev riktigt spannande 
stundtals. 

Framme i trevliga Loftahammar fick vi tag 
pa gasol och farden kunde fortsatta mot 
Hasselo i Vasterviks norra skargard. En liten 
grundkanning fick eskaderchefen kanna pa 
med ett antal intresserade kajakpaddlare 
som askadare. Allt avlopte val och vi 
fortsatte mot malet for dagen som var 
Hasselo Strand och vi valde den norra, 
vackra men erkant svarnavigerade, rutten in 
till hamnen. Dar fick vi sallskap av nagra 
darner som seglade pa egen kol och just 
fortojt. Vinden hade friskat i men vi lag 
hyggligt skyddade. 

Dag tre styrde vi sydvart mot 
ostkustmetropolen Vastervik och dess 
fantastiskt fina gasthamn, en av ostkustens 
battre. Vi kom in i god tid och fick bra 
platser i den mycket populara gasthamnen. 

Vi hade tankt oss ett rejalt krogbesok denna 
kvall men efter att studerat stadens 
naringsstallen och dess "stockholmspriser" 
handlade vi extra fina ravaror och det blev 
en superb middag i sittbrunnen och 
dessutom med sjoutsikt. 

Nu var vindarna med oss och efter en helt 
underbar undanvindsseglig nordvart med 
stor och genua lade vi distans efter distans 
efter oss. Det var tidvis ganska tufft over de 
stora fjardarna med 10-12 m/s men vara 
palitliga Marieholmare skotte sig som 
vanligt med bravur, 

Petters MS 20 visade sig vara lite vassare 
och kunde lagga till som forsta bat i Flatarps 
gamla fiskelage dar vi skulle overnatta. 
Flatarp var en gang ett betydande fiskelage 
och var hemmahamn for manga storre 
fisketralare. Nu aterstar endast en tralare 
och det var lite odsligt vid den maktiga 
kajen. Sa smaningom fick vi dock sallskap av 
bade danska och tyska segelbatar modell 
storre. 

Pa vag hem blev det mest motorgang da 
vinden svangt 180 grader och vi anlopte 
Flojsholmen som planerat. Efter vedeldad 
bastu och dyk i havet bjod eskaderchefen pa 
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en utsokt middag och vi kande oss mycket 
nojda med var eskadersegling. Det blev 
totalt 120 M. 

Nasta ar hoppas vi gora om det hela men da 
styr vi nordvart mot sormlandska fina 
skargardar och hoppas att vi far med minst 
en bat till i eskadern. 

Text och Foto Evert Elgeford 

I GOD T I P INNAN H O S T E N 
Som vi alia har sett i var almanackas 
februariblad sa har var sekreterare, Goran 
Falke, hangt upp sin bat, Ellen, i en kran. 
Alia har inte den mojligheten utan vi 
anvander oss olika typer av stottor. 
Redaktionen vill hemskt garna ha lite bilder 
eller text pa detta amne. Sa kan vi dela vara 
erfarenheter. Maila, posta eller ta med till 
arsmotet! 

V I V A L K O M N A R NYA M E D L E M M A R 

Per-Ake Tuvesson, Angelholm 
Ola Andenius, Gavle 
Udo Bauer, V:a Frolunda 
Johan Strandberg, Karlstad 
Hartmout Shau, Leimen, Tyskland 
Fritz Alvan, Saltsjobaden 
Thomas Carlson & Maria Bellander, Varberg 
Mauritzio Bamba, Italien 
Hasse Hasslof, Lysekil 
Barbro Rydin, Saro 
Erik Berg. Linkoping 
Lars Skoglund, Bandhagen 
Krister Arnstrom, Kullavik 
Peter Birgens, Hellerup, Danmark 
Hans Bergeling, Linkoping 
Evert Sandell, Ljungbyholm 
Bengt Sandstrom, Nykoping 
Ronny Svensson, Stromstad 

Hans Hellgren, V:a Frolunda 
Sten Fredholm, Ellos 
Hans-Ake Bergeling, Linkoping 
Ulla-Beth Hogberg, Floda 
Lars Petter Hallen, Askim 

Titta efter i medlemsmatrikeln - det ar 
kanske en ny bat i Din Flottilj att identifiera i 
hamnen eller pa havet. 

Gamla och nya medlemmar. Glom inte att 
ha var fina standert under vantspridaren. 
En klubbflagga skall hissas pa 
styrbordssidan savida du inte ocksa for en 
nationsflagga. 

A R S B O K FOR M A R I E H O L M S 20 
E S K A D E R N ? 

Ett forslag till Arsbok 2010 har utarbetats 
som kommer att presenteras under 
stundande arsmote. Boken skall innehalla 
langre artiklar om teknik och/eller 
langturer och vara ett komplement till 
M20:an. Avsikten ar att ge fylligare 
information och ideer till Eskaderns 
medlemmar runt Sveriges kust och insjoar. 

Alia som har nagot att beratta, det kan vara 
om motor eller segel, om en harlig segling 
eller langtur med goda vanner, eller en 
naturteckning far vara med, dar bilder ar en 
del av inslaget. Fantasin kan fa floda 
betraffande innehallet. 

Styrelsen utreder nu kostnadsbilden for 
Arsboken. Anser medlemmarna att den ar 
vard en mindre hojning av 
medlemsavgiften? Eller kan vi fa sponsorer 
som underlattar tryckningen? Detta ar 
fragor som skall besvaras genom att ett 
provtryck nu skickats ut till flottiljansvariga 
m i l . 

Goran Falke 
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M O T O R P R O B L E M ? S P E C I A L T I L L B E H O R SOM 
F O R E N K L A R B A T L I V E T 

Vill du ha en targabage over sittbrunnen ar 
det dags NU om du vill ha den innan varen. 

Vart Eskaderpeke med eller utan faste for 
gennaker finns i ett litet lager just nu. 

Peket kostar 1 800 kronor och targabagen 
4 375 kronor. Eventuell frakt tillkommer. 

Kontakta Bjorn Helgeson heist pa mail 
bi.hePtelia.com eller telefon 0702 61 30 18. 

S A K E R H E T S T I P S - T R A P L U G G A R 
Trapluggar: I en perfekt varld sitter det en 
konisk traplugg i ratt storlek fastknuten i ett 
snore till alia skrovgenomforingar i baten. 
Sjalv har jag trapluggar i tva storlekar 
liggande i backkistan i narheten av 
hammaren till bergskilarna. Trapluggar ar 
billiga att kfipa och latta att anvanda om 
genomforingen har ett rakt brott. Annars far 
man improvisera. 

Agneta Dalvag 

PA GANG -> S K R I V IN I A L M A N A C K 

Arsmote 6 april 

Bryggmote 25 maj 

Flottiljtraff augusti 

Nyhet: Jubileumsmbte 19 oktober 

/ arfyller var battyp 40 dr. Det tycker vi ar 
vart attfira! Vi berattar mer pa drsmotet! 

Har du problem eller undrar du over nagot 
om din motor? 

Vi i Marieholm 20 Eskadern har var egen 
reparator: 

MOTOR HANS 
Hans finns pa vastkusten 

Du kan fa kontakt med honom via var 
ordforande tel 070 554 0654 eller via email 
dempeOswipnet.se 

Marieholm 20:an. Medlemsblad for 
Marieholm20 Eskadern c/o Goran Falke 
Angsvagen 3,429 31 Kullavik 
Postgiro 159 35 30 - 7 Bankgiro 479-7551 
Redaktorer: 
Curt Almgren cs.almgenPcomhem.se 
Agneta Dalvag edeni(g>bredband2,com 
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