RAPPORT FRÅN PILGRIMSSEGLING 1

ST OLAV WATERWAY

Rapport från pilgrimssegling 1

Storbåten Tjutt-Tjutt och galeasen Albanus lämnar Kökar. Foto Stefan Bremer
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Frågor

Inom projektet St Olav Waterway har
Franciskus på Kökar i uppdrag att ordna
transporter över vattnen mellan Åboland
och Åland, och mellan Åland och Sverige
– ”the waterways”. En pilgrim kan liksom
vem som helst resa med den åländska
skärgårdstrafikens färjor enligt tidtabell,
och mellan Åland och Sverige kan hen
resa Eckerölinjen från Storby till Grisslehamn, eller med Viking Line från Mariehamn till Kapellskär.

1. Hur ska rutten läggas upp och hänga
ihop med vandringsleden i övrigt?

Projektet vill också pröva om det går att
färdas över vattnen på ett mera ”medeltida”, traditionellt, sätt: genom att segla.

6. Hur ska ett erbjudande utformas och
vem är det som erbjuder det?

Vi har nu gjort en första testseglats. Detta
är de 7 frågor som vi har försökt besvara:

2. Kan seglingen förena upplevelser av
natur, kultur och andlighet, eller blir
det slagsida åt något håll?
3. Klarar de bokade fartygen väder, vind,
säkerhet, komfort? Finns andra fartyg?
4. Vad kommer en båtbiljett att kosta?
5. Vem lämpar sig seglingen för?

7. Vilka frågor ska nästa testsegling
(planerad i september) besvara?
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Program

Avsikten är att segla från Nagu med galeasen Albanus samt storbåtarna TjuttTjutt och Cajsa. Albanus ska vara ”flytande kök” inklusive kock, med storbåtarna som satelliter.

Gunnar Sundström, segelföreningen
Storbåten rf (Cajsa), Lanterna i Nagu,
Kökar församling och Strandhugget i
Sottunga i oktober 2016 om rutt, priser,
villkor och säkerhet ombord.

På Albanus finns 24 kojer, varav 4 reserverade för besättningen. Det är lämpligt
att planera för 16-18 pilgrimer, eftersom
det blir lite trångt ombord om man har
varje koj upptagen. Storbåtar tar 8-10
passagerare var samt skeppare och besättningsman, men passagerarna måste
sova i land. Summa lämpligt antal passagerare 16-18 + 8-10 x 2 = 32-38.

I februari skrivs avtal med Albanus,
Tjutt-Tjutt och Lanterna.

Vi inleder förhandlingar med Skeppsföreningen Albanus, Tjutt-Tjutts ägare
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Vi beslutar avstå från Cajsa eftersom hon
inte vill delta långsiktigt i seglingarna.
I ett sent skede flyttar vi starten från
Nagu till Korpoström, eftersom TjuttTjutt med hänsyn till väder och vindar
får en för lång etapp till Kökar. Då bokar
vi också om från Lanterna till Korpoström.

Marknadsföring

Den 16 februari går en 3-sidig inbjudan
med anmälningsblankett ut till projektets
parter och läggs upp på vår FaceBooksida. Avsikten är att få hälften projektdeltagare (för att få en egen, upplevelsebaserad uppfattning om vad seglingen in-

nebär) och hälften journalister, fotografer och bloggare.
Några tidningar skriver/har skrivit om
seglingen bland annat KyrkPressen,
”Frisk Bris” och Nya Åland vilket förstås
hjälper till att skapa intresse.
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Inbjudan

KyrkPressen

Frisk Bris

Nya Åland
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Deltagare

Deltagare börjar anmäla sig redan i februari, vidare i mars och når antalet 27 i
slutet av april. Tre personer avbokar av
olika skäl i ett sent skede, så det blir 24

varav 12 inifrån projektet, 1 från en intresseorganisation, 10 journalister och 1
från resebranschen:
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Genomförande

Torsdag den 8 juni
Albanus går från Mariehamn och TjuttTjutt från Kökar. 20 deltagare samlas
sent på eftermiddagen i Korpoström, 4
anländer kl 21:30 med ordinarie färja
från Kökar, en av dessa är projektledaren
vilket skapar lite oreda före 21:30, vilken
sedan övergår i presentation av alla och
envar, tydlig ordning och tidigt sänggående med 17 ombord och 7 i land.
Ungefär halvvägs lättar dimman men då
mojnar också vinden till 2 m/s. Färden
västerut går i sakta mak och Kökar nås
först vid sextiden på kvällen.

Fredag den 9 juni
Deltagarna väcks kl 07:00. Då har kocken
med hjälp av ett vaktlag deltagare gjort
frukost. 07:45 håller vi en kort morgonandakt och sjunger en psalm.
Kl 08:00 lägger fartygen ut i tjock dimma,
4-5 m/s, med kurs mot Kökar, en sträcka
om cirka 27 sjömil ungefär motsvarande
50 km.

Mycket vacker kväll i Sandvik gästhamn.
Guidat besök på Hamnö (Philip Hällund)
med pilgrimshärbärget och kyrkan.

Kökarfärjan passerar oss i dimman på ett
par hundra meters håll utan att vi kan se
den.
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Lördag den 10 juni

Söndag den 11 juni

Lördag den 10 juni purrning kl 07. Efter
frukost vandrar vi under Philip Hällunds
ledning 08:30 från Sandvik via Kalen och
Karlby till Peders Aplagård i Söderby för
en kort rast, och sedan vidare över Sommaröslätten, där en hökuggla jagar över
ängarna.

Regn på natten och tidig morgon. 0830
frukost, 0930 guidat besök i Sottunga
kyrka (Björn Rönnlöf) följt av andakt
(Lennart Koskinen) och psalmsång.

Vandring på Sottunga landsväg via Lyckliga Lottas B&B och butiken och norrut
till Skage hamn, där Albanus och TjuttTjutt möter.

Vi når Väster i Sundet kl 11:30 i lagom tid
för lunch. 13 seglar vi norrut i det gamla
mjölkfaret till Sottunga. Nästan stiltje,
vackert väder, soligt.
(https://www.facebook.com/hashtag/pil
grimssegling?source=feed_text&story_id=101556
30542044416&pnref=story).
Kl 17 startar vi motorn för att vara i
hamn i Sottunga kl 18. Lite regnsjuk kväll
i Sottunga med musik och sång, bastu,
lite grillning, 4 stugor i land.

Lunch på ombord kl 12. Albanus seglar
med huvuddelen av gruppen till Långnäs
som angörs kl 16, medan Tjutt-Tjutt seglade tillbaka till Kökar med 3 personer
ombord.

Några vandrar naturstigen ut till Sottunga västra strand.
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Deltagarnas uppfattning

Jag får 9 skriftliga utvärderingar, varav
en är från tre personer. Under nedanstående rubriker återfinns lämpliga citat.
Planering, inbjudan, information
”En väl ordnad och givande pilgrimssegling.”
”Mycket bra upplagt program med lagom
flexibilitet.”
Uppstart i Korpoström
”Korpo ström var en utmärkt startpunkt.
Ett stycke skärgårdshistoria i sig med
utställningen på övre våningen.”
”Reseledaren bör vara först på plats.”
”Vad gäller de praktiska arrangemangen
fungerade de enligt min mening helt förträffligt. Enda minuset jag kan komma på
var starten eller samlingen på torsdag
kväll. Det kändes lite segt efter en lång
dags resa att vi skulle vänta så länge.”
”Bra med gruppindelning och bra med
väl definierade uppgifter.”
”Att deltagarna får presentera sig är bra
men det kan fördjupas t ex nästa dag?”
”Presentationen och introduktionen var
lite rörig och okoncentrerad. Ingen hann
uppfatta vem som var vem, och alla praktiska detaljer som skulle gås igenom samtidigt. Tror man skall ta det i två steg;
först det praktiska och gruppuppdelning,
sedan kanske lite fylligare presentation i
grupperna (styrbord/babord) och sedan
en samling för alla där kanske också förväntningar och behov kan dryftas.”
”Lite dåligt med sömn på ny plats och
trånga kojer. ”

”Den fula anläggningen visar sig innehålla mycket positivt! Värdinnan och
hennes personal är glada och serviceinriktade. Anläggningen är oklanderligt
ren. Bastu och dusch utmärkt.”
Segling Korpoström-Kökar
”Valet mellan en större och en mindre
båt bör ha passat alla; både dem som
önskar lite mer bekvämlighet, och de
som vill segla på klassiskt vis med storbåten.”
Albanus
”Fartyget är rent och snyggt, var sak på
sin plats. När man väl ”mönstrat på” vill
man inte kliva av. Sjömännen är kompetenta och korrekta.”
”Besättningen har varit proffsiga och
tålmodiga med oss.”
”Maten ombord superb. Man glömmer
hur mycket sjön suger, men vi behövde
aldrig gå hungriga.”
”Indelningen i vaktlag bra på Albanus
(även om alla inte höll sig till ordningen).
Albanus också ger rum för såväl ensamhet som social samvaro, allt enligt eget
val.”
”Livet ombord på Albanus sammanfattar
mycket av det som är viktigt i livet: att
klara av andra människor och hjälpas åt,
att vara i nuet. Att vara en liten människa
på det stora havet, utsatt för väder och
vind. Nu hade vi ju en extrem tur med
vädret, så under andra omständigheter
skulle tålamodet och toleransen ha prövats betydligt mera. Som det var nu, var
det lätt att vara pilgrim!”
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”Bra komfort på Albanus och en smått
magisk känsla att ljudlöst glida fram igenom skärgården. Mat och bemötande var
helt perfekt. Roligt att vara delaktig i alla
göromål ombord.””
Tjutt-Tjutt
”Gunnar styr upp och allt blir till det
bästa. Det är fint att han kan delta och
man får en förståelse hur en båt av Tjutttjutts storlek kan användas. De kortare
sträckorna kan utnyttjas då vädret tillåter.”
”Svenskt väder gör att segling i små båtar
som Tjutt-Tjutt över öppet vatten som
Skiftet är mycket sårbart, det var delvis
mycket kallt trots att jag hade mycket
kläder på mig och detta skulle för en resenär kräva en ganska rejäl packning
som jag tror att ingen vill släpa på på
land, Seglingsavståndet och varaktigheten över Skiftet var även det för en person
med något sämre kondition närmast en
strapats.”
”Albanus har hög bekvämlighet: man kan
gå inombords, varm mat, varm dryck
hela tiden. Det är nice outdoors oavsett
väder, medan storbåten inte erbjuder
skydd och skyl, den är mera rough outdoors.”
” Helt unik idé att lägga en pilgrimsled
delvis på vatten. Otroligt härligt att segla
Tjutt-TJutt, nära vattenupplevelse, trevlig
och mycket intim stämning ombord och
det lilla formatet som främjade social
kontakt!”

ovan resenär ska känna sig bekväm. (t ex
finns ej toalett eller regn & vindskydd.”
Kökar kväll
”Stämningshöjare med dragspel och
fiolJ Skönt med promenad i land på
Kökar och så den fina bonusen med föreställningen på Höglid.”
”Det kunde gärna ha varit ett lite mer
meditativt innehåll vid besöket i Kökars
kyrka, även om lokalhistorien är intressant. Kanske man kunde skapa andakter
som utgår från fromhetslivet i skärgården under gångna tider - utgående från
pilgrimens frågor om hur människor har
stått ut med det hårda livet, och hur de
byggde upp sin inre trygghet.
Besöket i ert härbärge var en höjdpunkt
på Kökar. Det blir nog pilgrimsledens
hjärta, och en sinnebild för enkelheten i
pilgrimsfärden.”
Kökar dag
”Fin morgonvandring över Kökar med
bra guide (Philip Hällund).”
”Att gå på landsvägen på Kökar eller
Sottunga fungerar bra. Kontakt med natur, byar och vatten finns ändå och ingen
hård trafik. ”
”Väster i Sundet en trevlig hamn men
saknar service.”
Segling Kökar-Sottunga
”Mycket sång och trevlig samvaro ombord. Viktigt med dragspel ombord!”

” Att segla Tjutt-Tjutt som helt saknar
alla bekvämligheter över Skiftet kräver
optimala väderförhållanden för att en
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”Det bör finnas ett sånghäfte med pilgrimssånger, nu blir det ganska snart
nubbevisor”1.

”Sottunga är en enormt charmerande
liten ö som ger mersmak.”

Sottunga kväll

”Sista dagen blev seglingsmässigt den
finaste. Nu var alla vana och kunde delta
mer aktivt. Bra att möjligheten med
Långnäs gavs för oss som skulle flyga
hem, - och fint för övriga att få segla ända
till Mariehamn.”

”Sottunga hamn i bedrövligt skick, känns
ostädad, oinformativ, inte inbjudande.”
”Stugorna är helt ok men saknar den där
lilla extra omtanken. Som exempel saknas sophinkar, krokar för kläder i bastun,
bänkar att sitta på utanför bastun (det
fanns 2 stolar), det är ganska skräpigt
utanför, det fastnar under fötterna och
man drar in det i bastun etc. Här bör
man också se över skyltningen. Informationsskylten i hamnen är under all kritik,
den är gammal och sliten, här behövs
omgående en ny. Det behövs en karta
över ön där vandringslederna i tillägg till
servicepunkterna och sevärdheterna är
utmärkta.”
”Grillplatsen under all kritik.”
Sottunga förmiddag
”Lite väl lång presentation av Sottunga i
kyrkan; många namn, årtal och andra
fakta de flesta inte orkar ta in. Vi hade ju
en kantor med oss; han kunde ha fått mer
tid.”
”Lotta Bäcksbacka gör ett strålande intryck. Måste ingå i paketet!”
”I Sottunga planeras leden längs vattnet,
men det var lika trevligt att gå längs
landsvägen och titta på de vackra husen.
Skage, där vår vandring avslutades, är
helt bedårande vacker.”

1

Inte för att det dracks nubbe utan för att det
är de visor man kan texten på

Segling Sottunga-Långnäs

Vandringslederna generellt
”Det behövs en förteckning över de olika
servicepunkterna och öppethållningstider: butik, wc/dusch/bastu, boende.”
Tillgänglighet
”Genom att göra ett ordentligt tillgänglighetstänk i förväg kommer man att
kunna adressera personer med olika
funktionsnivå. Information på tavlor
men med QR-koder gör det möjligt att
uppdatera information löpande och att
personer med dyslexi, synnedsättning
mm kan ta del av den.”
” Det finns en QR-kod som kunde införas
på skyltar, som man kan ladda upp på sin
smartphone och därigenom få mer information om platserna man besöker.”
Det andliga
”Jag tror i stort sett på det som kyrkan
lär, men jag är inte värst intresserad av
kyrkliga ritualer. Finns det en kyrka på
vägen som är öppen så går jag dit, men
främst för att sätta mig en stund och
kanske för att möta en bror eller en syster i tron. Jag tror att jag kan möta Jesus
där, men är kyrkan tom när jag kommer
så är det jag som tar honom med mig in i
kyrkan.
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Något av höjdpunkterna för mig var
Lennarts andakter/meditationer. Eftersom det är en pilgrimsvandring är de
här stunderna viktiga, tycker jag. Om
man tror att man är en icke-religiös
människa och deltar i något som heter
pilgrimsvandring så måste man vara beredd att på sätt ställas inför existentiella
frågor. Men behöver inge ge alla svaren.
Därför tycker jag det bör finnas någon
som har ansvar för andakterna och eventuella själavårdssamtal i gruppen som
Lennart hade nu. Det är bra om den personen är en präst, men jag ser det inte
som nödvändigt. Det kan vara en frikyrkopastor, en diakon, lekmannapredikant
eller annan person som har erfarenhet av
själavård. Jag hade gärna sett att vi haft
en andakt varje dag, jag saknade den på
lördag.”
Teknik
”Laddningen av telefonerna var en liten
flaskhals. Jag är lite kluven till det här för
jag upplever att en pilgrim inte ska vara
uppkopplad med omvärlden. Men om
informationen om leden är digital så bör
det finnas tillräckligt platser att ladda
telefonerna på. Ute på sjön var signalen
heller inte den bästa.”
Det lokala
”En idé som också kom fram var att få
restauranger längs leden att erbjuda en
pilgrimsmåltid, ett enklare och billigare
alternativ på menyn. Det skulle stärka
ledens pilgrimsidentitet. Och den är nog
en viktig förutsättning för att få lokala
människor att stötta projektet
och t ex hålla kyrkorna öppna, eller församlingshemmen.”

”De lokala människorna som vi kom i
kontakt med på Kökar och Sottunga var
vänliga och hjälpsamma och de lokala
guiderna kunniga.”
Reseledning
”Välfyllt program som har hållits i behagligt tempo.”
”I detta fall var vi ju en samordnad grupp,
och då kunde det vara bra med en person
som är ombedd att vara pilgrimskaplan
eller ledare för pilgrimsmeditationer
under vägens gång. Vi hade ju förmånen
att ha en präst/ biskop med oss, som
kunde ha haft det som en uttalad uppgift.
Lennart tog ju det på sig, och hans meditation i Sottunga kyrka var en riktig pärla
under färden. Också hans enkla ord före
avfärden var viktiga. Han hittade rätt
tonfall, tycker jag - det var förstås en lyx
att ha honom med. Lyx var det också att
ha dragspels- och fiolmusik.”
”Det skulle det vara bra med ett litet
sånghäfte som innehåller enkla pilgrimsoch vandrings-sånger. Det skulle också
vara ett bra marknadsföringsmedel. Utmaningen är att hitta en bra blandning
sånger som inte är för omfattande.”
”Ett väl planerat arrangemang. Christian
Pleijel är en utmärkt organisatör. Informationen kom alltid i rätt stund, den
var tydlig och klar.”
Paketering
”Hitta mat & boende och navigera i
Ålandstrafikens turlistor (om man reser
reguljärt) på egen hand är krångligt,
krångligt! och mycket tidsödande.”
”Vi funderar på målgruppen till kommande pilgrimsresa: riktar den sig till
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religiösa grupper, äventyrare, vandrare
eller seglare? Är miljön/naturen det viktiga eller de kulturhistoriska platser leden passerar? Vår åsikt är att båda infallsvinklarna är lika viktiga.”
Slutomdömen
”En helhet som jag kan rekommendera
mina allra bästa vänner.”
”Mycket mera ros än ris alltså. Kopiera i
stort sett upplägget nästa gång.”

mig undan ibland. Detta fungerade fint.
Man kunde dra sig tillbaka i sin koj eller
ta en promenad på land. Och balansen
mellan umgänge och vila tror jag gjorde
att mötet med alla nya människor och
stämningen ombord blev så bra för mig!”
”Saknade en lite längre vandring men fick
förstås både enskildhet och en rejäl dos
vandring från Långnäs till Mariehamn.”
”Stort tack för en underbar tur!”

”Jag är en person som trivs bäst i små
grupper och kan ha behov av att få dra

7

Media

De deltagande journalisterna har publicerat entusiastiska reportage från seglingen, se
nedan exempel från Nya Åland, Vasabladet / Österbottens Tidningar, Turun Sanomat och
Ålands Radio, Angelica Mejstedts ”Vandringsbloggen” och Leanne Downs ”Pine & Peak”.

Nya Åland, dubbelsidigt reportage av Mats Granesäter
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Vasabladet och Österbottens Tidning, 5-sidigt reportage av Britt Sund

Reportage i Ålands Radio av Tua Åström
http://www.radiotv.ax/morgondag/pilgrimssegling-fran-korpo-kokar

Turun Sanomat, reportage av Jonna Lankinen, se även
http://saaristo.ts.fi/nae-ja-koe/pyhan-olavin-merireitti-viepyhiinvaeltajat-purjelaivalle/
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http://pineandpeak.com

http://vandringsbloggen.com/pilgrim-tillhavs-st-olav-waterways/

Alla Stefan Bremers bilder finns i tre format (små-mellan-stora) på Dropbox, åtkomliga för
alla projektmedlemmar och fritt användbara inom ramen för projektet.
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Kostnader

Albanus

Faktura 1317 4 dagar à 1.922 -10%

Sandvik gästhamn

Faktura 1012 båtplats Albanus

Tjutt-Tjutt

Enligt avtal

Logi Korpoström

6 dubbelrum

Stefan Bremer

Fotograf

6 919,20 €
31,52 €
2 500,00 €
660,00 €
2 000,00 €

Sottunga Andelshandel Kompletterande förplägnad 10 och 11/6

111,20 €

Sottunga Strandhugget 4 stugor 10 juni

797,00 €

Rusalka reseplaneringstjänst
Summa

24,80 €
13 043,72 €

Kostnader som är dolda: reseledare, guide på Kökar och på Sottunga.
I enlighet med beslut på projektmötet torsdag 14 juni så betalas projektdeltagares kostnader av respektive projektpartner, och mediafolk betalas inom ”Dragning av leden”.
Vi var 24 deltagare på färden och kostnaden per deltagare ärblev således 543€ =
135€/dygn (räknat på fyra dagar, eller 181 €/dygn om vi ska räkna tre övernattningar).
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Svar på de sju frågorna

1. Hur ska rutten läggas upp och hänga
ihop med vandringsleden i övrigt?
Vi har diskuterat ett hop on-hop off
system där man kan köpa biljett till en
delsträcka, men tror det är svårt att få
en bra upplevelse och att det är svårt
att administrera.
Vi erbjuder segling med två båttyper.
Startpunkt med Albanus bör vara
Korpo-ström med slutpunkt Långnäs
(eller Mariehamn), startpunkt med
Tjutt-Tjutt bör vara Kökar med slutpunkt Långnäs (eller Mariehamn).
Jag ser framför mig ett pilgrimspass
med etapper, där Åbo-Korpoström
(c:a 90 km) är en 3 dagars etapp.
Albanus trafikerar KorpoströmLångnäs i en tre dagars etapp (dag 1 =
35 nm, dag 2 = 12 km på Kökar + 15
nm till Sottunga, dag 3 = 5 km på Sottunga+16 nm till Långnäs).
Tjutt-Tjutt trafikerar Kökar-Långnäs i
en två dagars etapp (Dag 1 = 12 km på
Kökar + 15 nm till Sottunga, dag 2 = 5
km på Sottunga+16 nm till Långnäs).
2. Kan seglingen förena upplevelser av
natur, kultur och andlighet, eller blir
det slagsida åt något håll?
Det som avgör är reseledaren och det
är just genom en reseledare som seglingen blir en unik upplevelse, får sitt
fokus och motiverar sitt pris.
Med Tjutt-Tjutt kommer man närmare
naturen, med Albanus är färden bekvämare, men båda fartygen lämpar
sig för båda ändamål.

Seglingarna bör erbjudas som platser i
en gruppresa med ett visst tema, ha
en reseledare och säljas genom en
agent (resebyrå).
3. Klarar de bokade fartygen väder, vind,
säkerhet, komfort? Finns andra fartyg?
Tjutt-Tjutt är besiktigad för 12 man
och uppfyller alla säkerhetskrav men
är inte lämplig för alla typer av passagerare över Skiftet vid hårt väder och
regn.
Just nu vet vi inte några andra, lämpliga fartygsalternativ.
4. Vad kommer en båtbiljett att kosta?
Albanus kostar 1.922€/dygn all inclusive. Med 18 pax 107€/p/dygn, med
16 pax 120€/pass/dygn.
Tjutt-Tjutt kostar 625€/dygn. Med 10
pax 63€/p/dygn, med 8 pax
78€/p/dygn. Då ingår inte mat och
logi ombord. Frukost och logi i land
kan vara ganska billigt om det är härbärget på Kökar och enkla stugor i
Sottunga, kanske 20€/p/dygn. Middag tillkommer, 20€ p/dygn? Summa
med 10 pax 103€/p/dygn, med 8 pax
118€/p/dygn.
För en passagerare kostar det alltså
ungefär lika mycket oavsett fartyg.
I dessa kostnader ingår inte reseledare och guider. Gunnar är en utmärkt reseledare och guide om det
gäller natur, segling, fiske och skärgårdsliv.
Med reseledare och påslag för att en
resebyrå säljer detta som en grupp14 (15)
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PILGRIMSSEGLING 1

resa kan ett rimligt pris för en 3dagars etapp med Albanus vara
600€/p (det går åt 4 dagar om Albanus ska segla fram till Korpoström).
Med Tjutt-Tjutt och samma resonemang blir priset för en 2-dagars etapp
ungefär 400€ (måste segla åter från
Mariehamn = 3 dagar).
5. Vem lämpar sig seglingen för?
Under seglingen har fyra typer av pilgrimer diskuterats:

Akademi och Novia (Finland), Pilgrimstid, Gävle, Östhammar och Hudiksvall (Sverige).
För närvarande är 9 anmälda varav 5
från Åland och 3 från Kökar (2 anmälda är präster).
Testsegling 2 är planerad till den 1-4
september och följs av paketeringsworkshopen på Kökar den 4-5 september.

(a) De varmt religiösa som har själens
välbefinnande i fokus

Jag föreslår att testsegling 2 i första
hand är till för att involvera resebranschen och svara på frågor så som:

(b) De ljumt religiösa

(a) Är våra två segment rätt uttänkta?

(c) De med ett kulturellt, historiskt
och andligt intresse

(b) Hur förbättrar vi det andliga innehållet för segment (a)?

(d) De frisksportande som har kroppens välbefinnande i fokus

(c) Hur förbättrar vi upplevelsen för
segment (b) + (c)?

6. Hur ska ett erbjudande utformas och
vem är det som erbjuder det?

(d) Vilken nivå på logi i land och mat
när man seglar med Tjutt-Tjutt?

Typ (a) respektive typ (b) + (c) har
olika behov. (a) är ett segment, (b) +
(c) ett annat, som inte utan vidare kan
eller bör blandas. Det som gör seglingen lämplig för den ena eller andra
gruppen är främst inte fartyg eller väder utan reseledaren.
7. Vilka frågor ska nästa testsegling
(planerad i september) besvara?
I testsegling 1 var ålänningar och
journalister väl representerade, samt
Pargas och Söderhamn. Testsegling 2
bör ha deltagare från resebranschen
samt från våra projektpartners Åbo

(e) Vilket pris är rimligt att ta?
(f) Hur hänger seglingarna ihop med
esten av vandringsledens paket?
I andra hand är testsegling 2 till för att
alla våra projektpartners ska få egen
erfarenhet av seglingsetappen.
Därför bör septemberseglingen läggas
upp med samling i Mariehamn kvällen
den 1/9, segling Mariehamn-Sottunga
den 2/9, vandring på Sottunga och
segling Sottunga-Kökar den 3/9, för
att sedan direkt övergå i workshopen
på Kökar den 4-5/9.
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