
WWW.BATLIV.SE           BÅTLIV 6/20206



BÅTLIV 6/2020          WWW.BATLIV.SE 7

She Captain genomförde en coronasäker eskader i Stockholms skärgård i september. Ett 40-tal 
kvinnor deltog och delade på energi, glädje och gemenskap. Text : Lars-Åke Redéen Foto: Josefine Malm

SÄKER ESKADER
– TROTS CORONA

SAMTLIGA AV DE eskadrar från mars 
som kvinnonätverket She Captain 
hade planerat i år ställdes in på 

grund av covid. Bland annat hade de tänkt 
segla tillsammans i Kroatien under våren, 
höga kusten under sommaren och Grekland 
under hösten. Det enda undantaget var en 
eskader, den årliga säsongsavslutningen i 
Stockholms skärgård i september.

När eskadern hölls innebar restriktioner-
na för sammankomster med grupper maxi-
malt 50 personer. Därför begränsade She 
Captain antalet deltagare till en person per 
hytt i varje båt, vilket naturligtvis varierade 
beroende på båttyp.

– Vi hade ett 15-tal båtar i årets eskader. 

Förra året var vi 35 båtar och 130 personer.  
Vi utgick från respektive hemmahamn och 
hade Svenska Kryssarklubbens hamn på 
Norrviken på Runmarö som första stopp. Där 
får vi plats allihop och där finns en fantastiskt 
fin brygga att träffas vid, säger Anna Mourou, 
initiativtagare till She Captain och själv in- 
biten seglare.

– Vi såg en fin möjlighet att försöka anpas-
sa eskadern och göra den coronasäker. Vi vill 
i så stor utsträckning som möjligt följa reg-
lerna, men även se över hur vi kan fortsätta 
inspireras och segla i den nya värld vi lever i. 
Vi ser inte på corona som något som försvin-
ner utan som det nya vanliga att leva med.

Deltagarna kom främst från Stockholm 

med omnejd, men det kom seglare från hela 
landet. Planen för året var att ordna fler eska-
drar än tidigare med större geografisk sprid-
ning, men det blev omöjligt i och med corona 
så fokus blev på att genomföra den populära 
Stockholmseskadern på ett tryggt och bra 
coronasäkert sätt.

ESKADERN HADE TUR med ett fantastiskt höst- 
väder som inspirerade till fin segling. Väl 
framme vid slutmålet på Sandhamn hade 
KSSS abonnerat bryggorna till She Captain 
och deltagarna kunde även äta en corona- 
anpassad middag på Seglarhotellet. Senare 
på kvällen blev det ett riktigt party, trots att 
alla fick sitta ner.

SHE CAPTAIN

Ett 40-tal kvinnor var med på She Captains eskader i Stockholms skärgård. Var och en ombord hade egen hytt.
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SHE CAPTAIN

She Captains nya styrelse
Christina Runefelt, ordförande
Cahtrine Nillan Essen, vice ordförande
Wenche Medin, team samarbeten
Åsa Baihofer, team event
Ursula Boijer Josephson, team merchandise 
Lena Mannerfelt Holm, team kommunikation
Jenny Hedmo, team eskader
Katarina Gyulai, team admin
Anna Mourou, varumärke och affärsutveckling

På lördagen hölls ett ”Fun Race”. Båtarna 
startar med jaktstart i olika ordning beroen-
de på hur snabbt de seglar.

– Fun Race är ett extremt bra pedagogiskt 
verktyg för att reflektera över vad som hän-
der när man är ute och seglar. Folk pratar mer 
och reflekterar, vad händer om man drar i 
den här tampen etc. Den här dagen hade vi 
otroligt byig vind och det pågick en kappseg-
ling över Kanholmsfjärden samtidigt som 
vi både mötte ett Powerboat Race och 200 
kanotister som paddlade där vi var. Allt gick 
bra eftersom vi planerade och la vår rutt så att 
vi skulle kunna hålla oss borta från de andra, 
säger Anna.

– Vi fick en extrem actionfylld dag med 
broachar och annat spännande.

I VINTER BLIR det inga fler aktiviteter ”live” för 
She Captain men det planeras för flera digi-
tala föreläsningar, utbildningar och andra typ 

av aktiviteter. Under hösten hölls ett digitalt 
årsmöte och en ny styrelse valdes på års-
mötet 15 november. Det finns ingen brist på 
idéer eller energi.

– Det viktiga för oss är att hålla det ideella 
engagemanget uppe. Vår Facebookgrupp är 
extremt levande med snart 6 000 medlem-
mar. Alla delar sina stories och tar ansvar 
för att sprida glädje och inspiration, berättar 
Anna Mourou.

– Vår organisation har en styrelse med nio 
personer som har sina tajta möten en gång i 
månaden och varje person i styrelsen driver 
ett team. Det levande engagemanget har att 
göra med att vi har lyckats göra verklighet 
av våra värderingar att det ska vara kul och 
roligt på sjön.

Anna understryker att för många av kvin-
norna som är engagerade i She Captain är 
båtlivet i sig inte det primära utan det är att 
mötas och öva på mod och bus tillsammans. 
Att få vara en del i en rörelse som vill driva en 
förändring i hur man generellt har sett och 
kommunicerat till kvinnor i båtlivet. Det är 
en av de främsta anledningarna till att nät-
verket så snabbt har blivit så starkt.

DEN SOM VILL gå med i She Captain kan göra 
det i deras Facebookgrupp och läsa mer på 
deras hemsida. Även män och företag kan 
vara medlemmar. She Captain vill förena alla 
i lösningar att få ut fler kvinnor på sjön. ✪

På väg mot Sandhamn.

Navigering är en del av samarbetet ombord.

Deltagarna i She Captains eskader 2020. När bilden togs var gränsen för att samlas i grupper 50 personer.
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