
Att segla med Sunbeam och Sunbeams 
vänner 

Långsegling 

Inför varje säsong planeras en längre segling uppdelad i ett antal etapper. Etapperna är valda så 
att det går att ansluta med allmänna kommunikationer och där det också är lämpligt att byta 
besättning och passagerare. 

Aktuella etapper publiceras via medlemsbrev, facebookgruppen Sunbeams vänner och på 
hemsidan. Här finns samtidigt information om hur man bokar, betalar och kan ansluta till etappen. 

Under en etapp besöks naturhamnar och andra intressanta platser i mellan- och ytterskärgården. 
Förflyttning sker så långt det går med segel. Den exakta resvägen och platsen för nattvilan 
bestäms när man vet vart det blåser och hur långt man hunnit under dagen.  

Man bor och lagar mat ombord under hela resan. Förråden av mat och vatten räcker normalt en 
vecka, men några hamnbesök för att komplettera färskvaror, fylla på vatten eller låna dusch/bastu 
kan också komma ifråga. 

Leva och bo på Sunbeam 

Sunbeam är utrustad för att man rimligt bekvämt ska 
kunna leva och bo ombord under seglingarna oavsett 
väderlek. Normal rörlighet är nödvändig, men utöver detta 
så finns inga fysiska krav för att deltaga.  

Logi 

Passagerarutrymmet omfattar sex enkelkojer (ca 200*90 
cm), två sovloft (200*140 cm) för två personer vardera 
och två sovalkover för 1-2 personer (ca 120 * 200 cm). 

Kojerna avskiljs med draperier, har läslampor och 
förvaringsfack för småsaker. 
Kudde, täcke, och filt finns till varje kojplats. 

Egna örngott, egna lakan och egna handdukar måste 
således tas med. Alternativt kan sovsäck användas dock 
med eget örngott. 

Laddstation för 230 V 

Mobiltelefoner kan laddas vid en 230 V laddstation i köket. 



Kök och matplatser 

Sunbeam har ett välutrustat kök med varmt och kallt vatten, kyl, frys, gasspis (med ugn), 
mikrovågsugn, kaffebryggare och brödrost. En rymlig matplats finns under däck. Det finns också 
matplatser och en grill på däck för vackra dagar och ljumma kvällar 

Hygien 
 
Sunbeam har två toaletter, varav en med plats att tvätta sig.  

Mat och dryck 

Mat och dryck finns ombord vid avfärd för den beräknade tiden. I detta ingår då frukost, lunch, 
middag samt mellanmål och kvällsfika. Alkoholfri dryck till alla måltider finns också ombord. Till 
detta räknas då cider, lättöl och alkoholfri öl samt färskvatten. 



Emellanåt behöver en del färskvaror kompletteras under färden. Det kan också behöva bunkras 
färskvatten. 

Maten är baserad på en vegetarisk bas som kompletteras med kött, fisk ost etc. (exempelvis chili 
con/sin carne med eller utan köttfärs eller gryta med kyckling eller tofu). Recepten gör att 
vegetarianer och andra enkelt kan laga maten (och äta sin variant) tillsammans.  

Måltidsdrycker som vin och öl inköps enskilt. Förtäring av måttliga mängder alkohol är tillåten först 
när fartyget är säkert förtöjt vid en kaj eller en klippa. 

Nykterhet och rökning 

Observera att alla personer som deltar i framförandet av fartyget skall klara promillehalten för 
bilkörning. Vid all segling liksom motorgång, eller om vädret eller andra förhållanden så kräver, 
gäller detta samtliga ombordvarande. Skepparen kan enväldigt besluta om att förbjuda eller 
begränsa alkoholförtäring.  

På grund av brandrisk och medpassagerares trivsel får rökning endast ske utomhus, på anvisad 
plats, om vindriktningen tillåter. 

Naturhamnar 

Nattvilan tillbringas ofta i naturhamnar där man kan bada, plocka bär , samtala ,strosa runt eller 
bara njuta av omgivningarna. 
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