Randivåg 2016

Juli – december 2016
Moorea
S 17 30 W 149 48
2016-07-15 Franska Polynesien
Vi har flyttat oss till Moorea, den närmaste ön till Tahiti.
Här ligger vi ankrade på nordsidan i kristallklart vatten.
Utflyktsbåtarna matar stingrockor nära båten och vi
passade på att titta på och klappa de som kom nära.
Revhajarna simmade också runt oss, kändes lite
märkligt med alla dessa skygga djur så nära inpå.

_________________________________________________________________________________

Huahine
S 16 43 W 151 02
2016-07-25 Franska Polynesien
Huahine är en rätt avslappnad ö, dvs här är inte
mycket turister. Vi har varit en vecka i den södra delen
av ön - ett fantastiskt snorkelvatten och är nu i
huvudstaden - Fare. Här har man haft "Heiva" och
dansgrupperna som kom på första och andra plats hade
uppvisning en kväll. Och vi var där. En härlig
upplevelse med mycket känsla i stegen, fladder med
knäna och sväng i höften!
________________________________________________________________________________________________

Raiatea
S 16 49 W 151 25
2016-07-31 Faaroa Bay, Franska Polynesien
Det är endast 25 sjömil mellan Huahine och Raiatea
så det seglade vi på några timmar. Vi ankrade i
Faaroaviken och tog dingen upp i ån som rinner ut
där.
Vi träffade André som visade oss sin odling av
kokospalmer, taro, banan, papaya, nano och många
andra frukter. Vi fick bland annat en bananstock, en
mogen kokosnöt och en "dricknöt".
_______________________________________________________________________________________________

Tahaa
S 16 49 W 151 25
2016-08-03 Tapuamu Bay, Franska Polynesien
Öarna Tahaa och Raiatea ligger nära varandra inom
samma rev, så det är en kort sträcka utan vågor.
På Tahaa finns en sk "Coral garden", dvs ett ställe
dit turistbåtarna kommer för att titta på fiskar. Vi
passar såklart också på och fiskarna är vana att få
mat från människor i cyklop, så de är verkligen
närgångna. Nästan svårt att ta foton - de är för
nära linsen. Men naturligtvis fantastiskt att se alla
fiskarna så nära.
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Bora Bora
S 16 29.9 W 151 45.51
2016-08-16 Franska Polynesien
Enligt turistbroschyren är Bora Bora är den mest kända av
alla öar i Franska Polynesien och vi kan konstatera att det
också är den mest turistiska och dyraste ön. Men också
en mycket charmig ö med ett helt otroligt blått vatten i
lagunen runt ön. Alla hotell ligger på sandöarna i
ringrevet och här är mycket vattenaktiviteter. Vi har
bland annat dykt med mantor, de stora rockorna. Men
också snorklat runt båten och tittat på småfisk och en
stor, gul-grön muräna.

________________________________________________________________________________

Maupiti
S 16 26.75 W 152 14.62
2016-08-26 Franska Polynesien
Vi är kvar i Franska Polynesien för vi hade
möjligheten att besöka den lilla ön Maupiti. Det går
endast att gå in och ut ur denna lagun när det är
lugnt väder, så vi hade tur som kunde komma till
denna trevliga ö.
Här finns rockor - de stora Manta och de mindre
Stingrockorna, fina stränder, ett berg att bestiga och
mycket mer. I går cyklade vi runt ön (ca 10 km),
härom dagen simmade vi med Mantorna.
Om några dagar lämnar vi Franska Polynesien och fortsätter via Cook Island, Niue till Tonga.

__________________________________________________________________________________

Palmerston
S 18 03 W 163 12
2016-09-04 Cook Island
Vi har lånat en boj vid Palmerston Island, en atoll i Cook
Island. Landet har 18.000 invånare och på Palmerston
bor 60 av dem, alla släkt med varandra och alla heter
Marsters. Vår värd på ön var Bob Marsters och här på
bilden visar han oss sin fina gurkodling. Men det är inte
mycket mer än kokospalmer och mahognyträd (!) som
växer på ön, de flesta livnär sig på fiske.

__________________________________________________________________________________

Niue
S 19 03.24 W 169 55.45
2016-09-14 Niue
Det lilla landet Niue består av en ö som är en av
världens största korallöar, ca 22 km lång och 18 km
bred. Här har yacht-klubben ett 20-tal bojar som vi
seglare kan använda och en kran som tar upp dingen
på land när man vill komma iland. Här finns otaliga
grottor, knölvalar, "spinner dolphins" och mycket mer.
Nästa stopp blir Tonga.
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Tonga: Vava'u
S 18 39.52 W 173 58.95
2016-10-05 Neiafu, Vava'u, Tonga
Vi kom till konungariket Tonga för några veckor sedan,
men internet är ett sällsynt fenomen här. Efter en
uppgradering av nätverket startade det inte alls...
Men här upptäcker vi ett nytt land med nya seder och
ny kultur. I den norra delen av Tonga samlas båtarna
som skall segla ner till Nya Zeeland, så här är ett aktivt
båtliv. Denna vecka är det en långseglarfestival med
olika aktiviteter, seminarier och information.
Vi har hunnit med att simma med knölvalar. Hit till
Tonga kommer knölvalarna för att föda sina ungar och de stannar till ungarna hunnit bli tillräckligt
gamla för att färdas den långa vägen ner till Antarktis igen. Och här kan man alltså titta på
knölvalarna och ungarna, i vattnet, på nära håll. Urhäftigt!

________________________________________________________________________________

Tonga: Ha'apai
S 19 47.82 W 174 21.27
2016-10-19 Pangai, Ha'apai, Tonga
Vi har nu börjat segla söder ut, men vi är fortfarande i
Tonga, men nu i ögruppen Ha'apai. Här är inte lika
många turister som i Vava'u, men minst lika många
valar. Vi såg många knölvalar när vi seglade hit.
Vi hade turen att få vara med på en årsfest för en
förskola härom dagen, barnen var kring 4 år och de
sjöng och dansade för oss, fint klädda i traditionella
kläder. En fantastisk föreställning. Sen fick vi mat som
föräldrarna hade lagat, god traditionell tongamat!

_________________________________________________________________________________

Tonga: Ha'apai
S 19 57 W 174 43
2016-10-23 Ha'afeva, Ha'apai, Tonga
Vi seglar runt i ögruppen Ha'apai och var och
varannan kväll träffas vi seglare på stranden för en
"sundowner" eller en grillkväll. Ibland är gitarren
med, ibland blir det en eld på stranden. Härliga, lata
dagar i en fin skärgård. Snart väntar dock den stora
staden Nukualofa på ön Tongatapu och efter det
seglingen till Nya Zeeland. Men nu njuter vi av de
sista dagarna i tropikerna.

__________________________________________________________________________________

Tonga: Nukualofa
S 21 07.50 W 175 09.76
2016-10-28 Nukualofa, Tongatapu, Tonga
Vi ligger nu ankrade utanför Big Mama Yachtclub vid
ön Pangaimotu vid huvudstaden i Tonga, Nukualofa.
Yachtklubben hade fest samma dag vi kom hit, så vi
kände oss mycket välkomna. Vi skall fixa det sista
innan vi startar seglingen söder ut och så gör också
de 20-tal båtar som är här.
I Tonga gillar man gris. Till varje tongafest hör en
grillad spädgris och då det är många fester i Tonga
går det åt många grisar. Grisarna får vandra runt
som de vill och till och med i huvudstaden går grisarna runt på gatorna. De på bilden behöver inte
oroa sig för att bli mat - just nu i varje fall. De små måste växa till sig lite till innan det kan bli
aktuellt. Och suggan gör sig bäst som mor till fler smågrisar.
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Mot Nya Zeeland
S 21 07.50 W 175 09.76
2016-11-07 Nukualofa, Tongatapu, Tonga
Nu bär det av mot Nya Zeeland, ca 1.000 sjömil söder
ut. De första dygnen rätt OK väder, sen får vi se,
lågtrycken ligger på rad för att komma in över Nya
Zeeland. Sommaren har inte riktigt kommit igång än.
Följ oss på JRSKs sida Båtar på havet eller på Yacht in
Transit, en nya zeeländsk sida: www.yit.co.nz.

_______________________________________________________________________________

Minerva Reef
S 23°38′23″ W 178°54′42″
2016-11-15 North Minerva reef, Tonga
Efter två dagars segling från Tonga kom vi till Minverva
Reef, ett rev som är knappt synligt över vattenytan vid
lågvatten. Det är ett helt runt rev med ca 2 sjömil (ca 4
km) från kant till kant. Här låg vi 27 båtar och väntade
på att ett lågtryck skulle försvinna från Nya Zeeland. Vi
fick vänta i 8 dagar innan vi kunde fortsätta. Men vi
hade det bra vid revet, vi kunde fånga hummer och fisk
att äta och det var ett aktivt socialt umgänge. En kväll
öppnade en Pizzeria där vi kunde beställa middag, en
läkare kunde kontaktas per VHF. Det var kaptenernas möte, damernas eftermiddagsträffar mm.
Kul hade vi!

________________________________________________________________________________

Nya Zeeland
S 35°18′998″ W 174°07′224″
2016-11-25 Opua, Nya Zeeland
Den 25 november kom vi fram till Opua i norra Nya
Zeeland. Seglingen från Minerva Reef gick fort och lätt,
goda seglingsvindar tog oss hit på 5 dagar. Här i Opua
finns en riktigt stor marina där vi ligger med båten. Vi
stannar här några veckor innan vi bestämmer oss för
vad vi vill göra härnäst. Vi kan stanna i Nya Zeeland i
tre månader och båten i två år.

________________________________________________________________________________

Julträd
S 35°43′433″ E 174°19′617″
2016-12-15 Whangarei, Nya Zeeland
Vi har nu seglat lite längre söderut längs Nordön och
kommit till Whangarei. Det är en trevlig liten stad där
marinan ligger mitt i stan. Längs kajkanterna växer det
träd som en nyazeeländare sa kallas "Christmas trees",
(Pohutukawa) alltså julträd för att de blommar med
vackra röda blommor till jul. Inte att förväxla med
julgran som också finns på kajkanten (fast den är
konstgjord).
Här trivs vi bra!

__________________________________________________________________________________
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GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
S 35°43′433″ E 174°19′617″
2016-12-15 Whangarei, Nya Zeeland
Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År! I Nya
Zeeland är julen ungefär som midsommar i Sverige - en
helg då man är ute, grillar och umgås. Har man båt så är
man ute med den i skärgården. Endast utlänningarna
finns kvar i hamnen.
Se hela julkortet här.

__________________________________________________________________________________
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