
Loggbok 2011 
“Tenorina”



Dessvärre blev jag av med alla anteckningar från 2011 i inbrottet så summeringen 
blir kort...

V. 28 Tjejsegling

Datum: 2011-07-11 
Sträcka: Kvarnviken - Napoelonviken 
Besättning: Mia, AK, Jenni

Vi lämnade hamnen med en handritad karta... eller är det sjökort det heter ;) Men den 
ledde oss helt rätt mellan Alvik och Slussen precis som det var tänkt.

Slussningen gick bra och efter Danvikstull var det varmkorvslunch medan vi gled fram 
genom Skurusundet och avundades de fantastiska villorna. Efter alla kanaler hissade 
vi på och körde i propagandaväder ner till Napoelonviken. Vi fick en bra plats, gjorde 
fast, tog en drink och satte igång grillen. Vi snackade, åt gott, drack gott, spelade spel 
och hade en riktigt trevlig kväll. 

Datum: 2011-07-12 
Sträcka: Napoelonviken - Nynäshamn 
Besättning: Mia, AK, Jenni

Vi lämnade viken och drog ut på fjärden. Det blåste inte så mycket till en början, helt 
lagom. Vi seglade ner mot Dalarö och när vi vände upp började det mota. Eftersom vi 
var lite trötta från gårdagen satte vi igång motorn och körde upp genom sunden. Det 
började blåsa mer och mer och när vi kom ner till Mysingen hade det ökat upp mot 
12-15 m/s och hög sjö. Jag hade lossat fallen så alternativet att hissa kändes inte som 
en bra ide. Vi tuggade på med motorn och snacka om att den fick bekänna färg. Den 
slet som ett djur och jag med, för att ta vågorna så bra som möjligt.

Vi hade kontakt med Monica som vi skulle möta upp på Ålö... det gick inte, det blåste 
rakt in i den hamnen så vi fick ändra planerna och ta oss mot Nynäs. Monc som redan 
hade anlänt till Ålö fick ta båten tillbaka... 

Efter en riktigt jobbig resa kom i tryggt i hamn i Nynäs. Monc kom och vi åt en 
underbar gemensam middag på Kroken, favorit i repris - Musslor! 

Datum: 2011-07-13 
Sträcka: Nynäshamn 
Besättning: Mia, AK, Monc och Jenni

Jag kände mig lite småskakig av gårdagen och vi bestämde oss för att åka till stranden 
istället för en seglats den här dagen. Lite trist men väldigt lungt. Monc och Mia åkte 
hem och AK och jag tog en lugn kväll i sittbrunn.

Det som inte dödar stärker... det är lite så man måste tänka efter en sån här seglats ;) 

Datum: 2011-07-14 
Sträcka: Nynäshamn - Lisö 
Besättning: AK och Jenni

AK och jag stack tidigt, väldigt tidigt för att undvika ett ev busväder. Vi åkte motor 
ner mot Dragets kanal. En mysig resa men väldigt mycket motor... Bron vid Tottnäs 
funkade som den skulle den här gången och vi kom tryggt i hamn på Lisö. 

Tack tjejer för att ni finns, hänger med och stöttar mig i besluten!






