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Kims seglarbrev från Ensamseglingen 2020 

 

Hej alla seglare! 

Här kommer lite hälsningar och funderingar kring årets Ensamsegling. Det blev ju en enklare 
form av samvaro på havet genom att pågående pandemi gjorde att vi tog bort samlingen i 
Norrviken efter seglingen. Många uttryckte i sina loggböcker att man verkligen saknade 
detta men var i övrigt överlag nöjda med seglingen. Vi trodde också från början att det inte 
skulle bli så många deltagare men till slut var vi 17 anmälda, och ingen hoppade av utan alla 
fullföljde seglingen. Dessutom var ingen försenad i mål (utom ett tidsavdrag på 5 minuter). 
Det här är nog första gången, som jag minns, att alla anmälda fullföljer och dessutom 
kommer i mål i tid. 

Insamlingen av loggböcker skedde genom mejl med bifogade filer, via post med kopia av 
loggböcker eller inskannade eller fotograferade sådana -jag tror att alla sätt har använts. 
Men det tog sin tid, först i onsdags denna vecka, en vecka senare än planerat, hade jag fått 
alla loggböcker och kunde slutföra granskningen. Detta gör dock att vi inte hinner skicka ut 
loggböckerna innan kansliet stänger för semester. 

Vi har tidigare klagat på att summeringen i loggböckerna varit bristfällig men i år finns här 
inget att anmärka på. Alla manuella loggar har nu körts igenom med excelfilen efter 
seglingen och ingen har varken summerat fel eller haft någon felaktig distans mellan 
punkterna. Verkligen bra!! 

Mindre bra är två punkter som jag tar upp här. Det ena är att flera försökt använda den nya 
appen som loggbok trots att vi på tre ställen i seglingshandlingarna och i bekräftelsen till 
anmälan står att den inte går att använda för Ensamseglingen. Det leder till flera 
konsekvenser. Dels får vi inte dessa loggar alls och påminner så småningom och får 
förklaringen att man använt appen, får sedan försenad logg enligt ett av de alternativ vi 
beskrivit. Vidare blir identifieringen i loggen av de båtar man mött felaktig (appens 
anmälningsnummer anger en helt annan båt än den man mött). Slutligen får vi felaktig 
information för att hantera eventuella tillbud eller anmärkningar om felaktig rundning etc. 
Tursamt nog har vi inte haft något sådant tillbud i år. 

Vi tog ju upp detta även förra året och särskilt 2018. Vi funderar just nu hur vi ska få 
tillämpningen att fungera bättre, givetvis ska man kunna använda den som 
planeringsunderlag eller stöd för sin egen logg. Men våra startnummer uppdateras hela 
tiden fram till start och denna information finns inte alls i appen utan man måste använda de 
startnummer vi har på Startlistan som alla fått och även finns på webben.   

Den andra punkten som fungerat mindre bra är att informationen som ska anges på loggen 
sida 1, nog inte kollas så noga och att allt som ska anges är med. Det leder till att många 
loggar måste kompletteras med saknade uppgifter, oftast sammanställningen av seglad 
distans med tidsuppgifter, det gäller då rutan med rubriken ”Beräkning av resulterande 
distans”. Vi är ju bara ett fåtal funktionärer inom Ensamseglingen och dom här 
kompletteringarna i loggböckerna som vi måste göra drar därför gärna ut på tiden när ni alla 
sitter och väntar på resultatet. 



Loggböckerna kunde i år göras på olika sätt, det verkar som alla sätt använts. Nästan lika 
många har gjorts med excelfilen och som med manuell logg. Några har haft problem med 
Excelfilen; jag tror det handlar om att undvika skriva i de gula fälten, då förstörs de formler 
som finns där.  

Jag har, avslutningsvis om denna punkt, några funderingar om formen för loggböckerna. Den 
kan kanske göras enklare för att eliminera en del av de felaktigheter jag nämnt, men jag 
återkommer om detta. 

Några ord nu om årets vindar. Det blev ju lugnare denna helg än det var vid 24-timmars 
föregående helg men fortfarande rätt byigt. Man kan tycka att O eller NO vore idealvind över 
hela skärgårdsområdet, nästan halvvind både vid nordlig och sydlig kursriktning. Men så blir 
det inte alls i norra delen av mellanskärgården. Jag gick själv (startade vid Stinagrund) efter 
att ha vänt nere vid Stavsnäs norrut tänkte gå Rödlögaleden O om Möja via Pålkobb norrut. 
Det blev där snabbt hård kryss ren motvind. Vände gick runt Södermöja till Trulsör på andra 
sidan Möja siktade mot Angö. Samma sak även här hård motvind, fick vända och gick vägen 
ner till Träsköfjärd; det blev åtskilligt förspilld tid till ingen nytta, förutom nöjet att segla. 
Borde lärt mig från seglingen förra helgen (24-timmars) blåste O då och mycket mer än nu. 
Vände då vid Remmargrund ner mot Furusund och mötte där hård motvind med kryssbogar 
sen ner genom hela Furusundsleden. Kom i mål vid 23-tiden ca 4 timmar sen men hade då 
brutit. Så jag har nu lärt mig vid sådana vindar blåser det alltid emot i dessa leder 
(Rödlögaleden och Furusundsleden). En annan seglare skriver om samma sak i sin logg: 
”..nästan omöjligt undvika kryss med vindar på E-kanten och start inne i skärgården”. Det 
återspeglas också i resultatlistan där de lägre distanserna gäller för båtar som startade i 
norra delen. Det finns mycket av intresse att läsa av loggarna, tex från vår etta på maraton 
(Per-Erik) som på tre delsträckor plockade ihop nästa 40M i södra ytterskärgården. Men 
bortsett från lite för mycket kryss var det ju en härlig segling hela dagen vilket också många 
framfört. 

En annan seglare hade avsevärda motorproblem med isärplockat backslag fram till dagen 
före start men fick då ihop det hela och kunde starta. Efter seglingen tillkom en sprucken 
sjövattenpump samt trassel med bränslepumpen. Fixades dock provisoriskt på plats. Och 
kunde gå hem med fungerande motor med ”nödlagning”. En bra egenskap hos seglare är ett 
visst mått av ”fixarsinne”.  

När det gäller djur och fågelliv finns flera kommentarer vad man saknar i år. ”Ingen säl där 
den brukar finnas”. ”Det var påtagligt tyst i skärgården; knappt lite vitfågel och inga ejdrar 
eller näktergalar”. Näktergalen brukar man annars så här års höra hela natten vilket varit en 
del av tjusningen med 24timmars. Månne det sedan en tid omskrivna jaktlaget som här 
skjuter säl och andra djur mm även siktat in sig på fåglar? 

Det har varit många kontakter före och efter seglingen det har varit bara roligt. Många har 
framfört sin uppskattning i loggar, mejl och telefon för vårt arrangemang med den här 
seglingen. Och det är roligt att få höra för oss; Lasse, Lennart och undertecknad. 

 Då återstår bara att önska er alla en riktigt trevlig och fortsatt seglingssommar! 

 

Seglarhälsningar från Kim 

PS loggböckerna skickas ut av Hanna på kansliet, nu semesterstängt, omkring w30. 


