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KSSS Familjeweekend Kristihimmelfärd 2018 4 dagar. 

 

Bullerö 

Prova på eskader i Stockholms skärgård! 

Ni som inte varit på eskader och vill prova på, eller alla ni andra som älskar eskader är välkomna på 

en ”Prova-på” eskader under några sköna dagar i slutet av maj. 

Vi samlas på onsdagen på Gåshaga och äter en god middag på Restaurang Bryggan. 

KSSS familjeeskadrar genomförs under semestertid i juli, och gå mot Öland eller Åland vilket de även 

gör i år. Men vi tänkte i år starta med en weekendeskader under försommaren i vår fantastiska 

skärgård runt Stockholm. 

Det är speciellt att segla eskader, man träffar nya och gamla vänner man upptäcker kanske nya 

platser och man har väldigt roligt.  

Vi håller ett skönt ”familjetempo” och seglar normalt 3-4 timmar per dag, och målet är att besöka 

några smultronställen i mellanskärgården där vi kan umgås och låta barnen hitta på aktiviteter. 
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För viktigast när vi seglar är att ungdomarna är med. Vi vet vad som får barn och tonåringar att hänga 

med på båten, vara aktiva och gilla läget och komma med ombord även nästa gång. Därför är målet 

att försöka förtöja tidigt på dagarna så ungdomarna får möjlighet att leka, bada och om väder tillåter 

så blir det lite aktiveter såsom sjömanskap och lek.  

Eskadern en fantastisk seglingsform, inte minst när det gäller säkerhet. Vi har ett eskadermöte varje 

kväll där morgondagens rutt diskuteras och bestäms. Eskadern anpassas alltid efter vädret och följer 

den minst sjövana besättningens villkor, och vi hjälps alltid åt så att alla blir väl förtöjda och kan 

komma iland.  

 

Det finns en viktig regel: att alla barn upp till och med 12 år skall ha flytväst – alltid – och alla 

föräldrar hjälps åt att hålla koll på alla barn. När det gäller flytvästar finns inga undantag, men i övrigt 

finns inga skrivna regler. Man kastar loss när man vill och det är fritt fram att ta en avstickare från 

eskaderprogrammet om man vill ha en egen dag med familjen.  

Preliminär färdplan 

Hamn  Dag  Aktivitet 
Gåshaga Marina Onsdag 9 maj Samling, presentation och middag. 
Sandöarna  Torsdag 10 maj 
Träskö Storö  Fredag 11 maj  
Sandhamn  Lördag 12 maj 
 

Detta är en preliminär färdplan, hur den slutligen blir beror väder och vind, men målet är att starta 

på Gåshaga och gå i mål i mellanskärgården. Ge dina barn ett härligt seglingsminne.  

Segla KSSS familjeeskader i år! 

 

 

Ring Per Levin, 0703-207722 för mer information.  

Läs mer och anmäl dig på: www.ksss.se/KSSS/Eskader/ 

Se bilder från tidigare eskadrar på vår Facebooksida. Sök ”Segla med KSSS” på Facebook eller 

direktlänk: www.facebook.com/pages/Segla-med-KSSS/192383817542588/    
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