ÅLAND 26 JUL-2 AUG 2014
Dag 1:
Tidig samling vid Märsta station för gemensam avfärd mot Kapellskär och Åland. På
båten väntade en god brunch och en första möjlighet att lära känna medresenärerna. Väl
framme i Mariehamn fortsatte vi resan norrut med bil till Sandösunds camping där de
fullastade kajakerna sjösattes.
Eftermiddagens paddling i sol, värme och medvind tog oss till de släta hällarna på
Stenskär.

Dag 2:
Efter bad och frukost lastade vi kajakerna igen och styrde kosan österut mot
Skräckklobben där lunchen intogs och vidare mot nattlägret på Innerskäret, resans
ostligaste lägerplats. Även denna dag strålade solen över oss och gav möjlighet till
många härliga bad.

Skymning på Innerskäret.

Dag 3:
Tidigare uppstigning för att ge utrymme för en längre lunchrast i värmen. Vi letade oss
mot nordväst förbi Sälskär och Yxskär där lunchen intogs. På eftermiddagen
överraskades vi av oväntat hård motvind som tvingade fram en omplanering av dagen
och vi sökte tidigt nattläger på Vikarskären.
Några paddelsugna deltagare gav sig innan middagen norrut mot den hägrande lagunen
på Galten. Lagunen visade sig vara en insjö, men kobben med sina dramatiska klippor
var ändå väl värd ett besök.

Helene vid Sälskär.

Galten.

Dag 4:
Morgonen bjöd på turens första regnskur lagom till frukost och åskan mullrade i fjärran.
Detta hindrade oss inte från att fortsätta västerut, dock längs den mer örika sträckningen
söder om Väderskär. Lunchen intogs på Låga Skäret innan färden fortsatte via Hamnö till
nattlägret på Gerskär.
Det vackra vädret och varma vattnet passade perfekt för räddningsövningar innan en
välförtjänt middag.

Sven, Elisabeth, Gina, Helene, Mats, Annbritt, Britt-Marie och Bo vid holkarna på Hamnö.

Dag 5:
Några deltagare valde att stanna på Gerskär för fortsatta teknikövningar, övandring, vila
och meditation. Övriga packade mat, vatten och kläder för en utfärd till Mulklobben där
tordmularna vanligtvis sitter i rader på klipphyllorna. Denna varma dag satt en ensam
tordmule i solen medan hundratals andra simmade på fjärden utanför. En mäktig syn när
de lyfte och flög över våra huvuden.
Lunch intogs på Länsmansgrund innan vi kämpade tillbaks till Gerskär i motvinden och
åter med åskan mullrande på avstånd.

Gina vid Aspskär.

Mats och Helene tillsammans med tordmularna vid Mulklobben.

Vy över Länsmansgrund.

Dag 6:
Vi vänder söderut och inleder hemresan. Det blir en kortare dagsetapp via Rönnskär till
Ljusterskärsören. Förmiddagens hotande åskmoln löste snabbt upp sig och vi fick åter
igen en varm och solig dag med många långa bad.

Även denna dag väljer några av deltagarna att ta en utflykt innan middagen. Den här
gången paddlade vi via Örarna genom sundet mellan Östra och Västra Simskäla och
tillbaks.

Tältplatsen på Gerskär.

Gruppbild från Ljusterskärsören: Åsa, Bo, Gina, Elisabeth, Mats, Annbritt, Britt-Marie,
Helene och Sven.

Dag 7:
I de friska sydvästvindarna sökte vi skydd av Simskäla och Östra Skäret på vår färd
söderut. Lunchen intogs på hällarna på Östra skäret och efter en spännande paddling i
vågorna landade vi på en öde sandstrand på Sandö. Med sand mellan tårna avnjöt vi vår
sista måltid, tyvärr utan kvällssol den här gången eftersom den skymdes av skogen.

Dag 8:
Tidig start för att hinna med färjan tillbaks till Sverige. Vi paddlade söderut i morgonsol
och vindstilla väder. När kajakerna var rengjorda och bilarna lastade hade vi tid över för
en Ålandspannkaka och en kopp kaffe på campingen.

Sammantaget har det varit en underbar vecka med härligt soligt och varmt väder både i
luft och vatten, trevligt sällskap och vackra omgivningar. Några lärdomar från veckan är
att:
Det går åt mycket vatten när det är 30 grader varmt! 2 liter per dag är i underkant,
speciellt för den som äter mycket torkad mat.
Vakuumpackad och rökt mat håller bättre än man tror i värmen.
SMHI har inte alltid rätt så tarp och regnkläder ska alltid följa med på turen.
Resan blir intressantare om man har möjlighet att följa med på egen karta.
Vilodagar eller halvdagar med möjlighet till extra utfärder för dem som vill är ett bra
sätt att tillfredsställa alla deltagares behov och önskemål.

Totalt sett paddlade vi under veckan ungefär 100 km och ytterligare 40 km för dem som
var med på de extra utfärderna.
Stort tack för trevligt sällskap Elisabeth, Gina, Helene, Mats, Annbritt, Britt-Marie och
Åsa.

Bo och Sven, veckans ledare

