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Elevlogg:   

Idag så började dagen 08:30 i hamnen vid skolan. När vi kom på Viksten så fick vi en genomgång och 

blev tilldelade grupper Alfa, Bravo, Charlie och Delta. Vi låg kvar i hamnen ganska länge eftersom alla 

behövde packa upp sina saker och så behövde vi äta lunch i skolan innan vi åkte. Charlie gruppen fick 

börja med att starta i gång motorerna. Det var många olika steg och vi fick vara med och hjälpa till på 

dem alla. Visa av sakerna som vi gjorde var jobbigare än andra. En i gruppen fick t.ex. klättra ner och 

smörja in propelleraxeln. Efter uppstarten så var det dags att ha en lektion inom sjönavigering och 

skeppar befäl. Lektionen var ganska lång typ tre timmar. Efter dem lektionen så var det dags för vår 

grupp Charlie att navigera och köra båten upp 

till Norrtälje. När vi körde så var det vi som 

gjorde allt, det var som höll koll på kursen och 

det var vi som styrde fartyget med uppsikt av 

kaptenen Ivar såklart.  

Under tiden vi körde så var det dags att äta. Vi 

fick inom gruppen komma överens om vilka 

som skulle äta och vilka som skulle köra så att 

vi sedan kunde bytta av varandra. Maten som 

vi fick var serverad och lagad av alfa gruppen, 

den var god och behövlig efter en dags arbete 

och skola. Efter maten kom vi fram till Norrtälje 

hamn och hjälpte till att lägga till sen fick vi 

fritid i 2 timmar där vi fick gå iland och vid 

21:30  så behövde vi gå och lägga oss. De vi 

lärde oss idag var hur olika positioner av 

lanternor kan vissa vilken typ av båt det är och 

vilken riktning båten åker åt. Vi lärde oss hur 

man startar i gång motorn på Viksten och hur 

man framför den på ett bra sätt. Snipp snapp 

slut så var denna logg slut. 

William Mann, Linus Jansson 

 



 

 



 

 

 


