
SYS Eskader 2018 
Vi fortsätter vår tradition att ordna en enkel eskader för SYS-are med samma ”stuk” som tidigare. Dvs 
inte såå långa ben och stopp på lämpliga krogar. Vi som varit med tycker nog detta har varit ett lyckat 
koncept. Eftersom jag nu utsetts till eskaderledare så är det mitt privilegium att bestämma rutten 
och eftersom jag har snålt med tid innan (motortorpedstur) och efter (fest) så kommer eskadern 
hålla sig i den mellersta skärgården.  

Upplägget/rutten är som följer (kan bli förändringar innan och under färden beroende på allt sådant 
som vi inte rår över): 

Torsdag 12 juli. Vi samlas på 
Bullandö där redaktör Curt har fixat 
plats vid bryggan och på krogen på 
kvällen. Min ambition är att hinna 
dit så vi kan ta en drink i lugn och ro 
på eftermiddagen. 

 

 

 

 

Fredag 13 juli. Upp i hygglig tid för färd ut till Grönskärs fyr (c:a 10 
dM, utanför Sandhamn). Förra året sprack denna plan men vi gör 
ett nytt försök och hoppas på bra väder. Om vi kan lägga till där 
eller får ordna med jollar beror på vädret. Efter titten (som Ulf har 
förberett) så kör vi vidare inåt/norrut till lämplig natthamn vid 
Storö, Harö kanske(c:a 15 dM).  Där kan vi förhoppningsvis grilla 
eller vad ni nu föredrar. 

 

 

Lördag 14 juli. Nu bär det norrut till 
nästa krog och jag har planerat in 
Finnhamns krog. Vi ligger antingen på 
bryggan nedanför eller inne på Jolpan.  
(Kanske 10 dM dit) 

 

 

 



Söndag 15 juli. Vi åker direkt eller en omväg till 
nästa krog på Svartsö. Ännu kortare sträcka dit men 
som sagt, vi kan ta en omväg… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har fått en del trevliga förslag på andra upplägg och givetvis är de förlagda antingen söderut eller 
norrut (kompromissen blir alltså mitt i). OM nu några absolut vill åka söderifrån eller norrut så gör så. 
Ni får gärna bilda ”utbrytargrupper” men låt mig veta detta så vi kan synka turen. Några vill kanske 
börja söderöver och ansluta sig någonstans och några vill kanske fortsätta norrut efteråt.  

Eskadern kostar ju inget och därför är det ingen anmälningsplikt men vi måste veta: 

- Om ni har för avsikt att komma. Meddela att ni tror att ni kommer med och sedan succesivt 
som vi närmar oss datumet så meddelar ni ett mer definitivt besked. Detta för att kunna 
boka rimligt antal bryggplatser. 

- Vi vill också veta hur många ni är ombord, eftersom vi ska boka bord på krogarna. (och vi 
bjuder ju på vin mm som drink någon kväll) 

 

Regler förutom detta. Förutom gott uppförande etc så är seglingen tänkt för SYS-medlemmar och 
SYS-båtar, alltså klassiska båtar. Vi tycker det är jättekul om det kommer med andra båtar också men 
villkoret är att det är en båt med klassiskt stuk (alltså inte en tvålkopp – hur trevlig skepparen än är). 

Vi har inte satt något absolut tak på antalet båtar men förra året var vi 15 stycken och där börjar vi 
närma oss gränsen. Så vi kör väl med först till kvarn… 

Jag tror det är enklast att ni mailar till mig huruvida ni vill/avser/planerar var med. Kanske kan vi 
ordna en smidigare ”Whats up” eller liknande sedan för att underlätta kommunikationen. 

Återkom snarast till gunnar@schrewelius.se  

  


