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Elevlogg:  

Idag har varit en händelserik dag! Dagen började med frukost klockan halv sju. Därefter städade vi 

båten snabbt igenom för att sedan bege oss till Uddevallas brandsstation på en spännande 

brandutbildning. Vi träffade insatschefen som delade in oss i två grupper och hade lite teoretisk 

genomgång om brandmansyrket samt information om vad för olyckor som kan inträffa på ett fartyg 

och hur vi förebygger dessa. Sedan gick vi tillbaka till fartyget och blev bjudna på förmiddagsfika av 

kock-Frida, somliga har det bra. Efter fikat återupptogs brandutbildningen i form av praktik. Vi tog oss 

till brandkårens övningsanläggning och fick se en professionell uttryckning på en mindre anlagd 

brand. Dessutom fick vi också ett smakprov på morgondagens rökdykarträning; Ena gruppen fick 

testa kalldyka, d.v.s. söka igenom ett mörkt rum med full brandutrustning. Under tiden provade 

andra gruppen bland annat på att använda brandslang samt att använda brandkårens 

klätterutrustning. Dessutom fick gruppen testa kemikalieskyddsdräkter och att hissas upp 30 meter 

med stegbilen. Imorgon väntar ett än mer spännande steg i brandutbildningen: Rökdykning på 

riktigt!  

Hejdå från två slutkörda men lyriska elever i 

Mb13a, 

Max & Viktor  

 

 

 

 

 



 

Besättningslogg: 

 

Hej alla lagom glada.  

Idag när våra fina elever var och utbildade sig i brandbekämpning passade vi i besättningen på att 

underhålla vårt fina fartyg. Bland annat så började vi sätta upp vårt nya fina nät under bogspröt, det 

kommer att bli riktigt fint men det är en bra bit kvar. 

Våra praktikanter Karro och Johan reaparerade skador i inredningen och fick sedan hjälpa till att 

lägga rutten till Lysekil. 

 Vi passade även på att öva nödstyrning och länsning/brandbekämpning av olika sektioner av 

fartyget. Ny såväl som gammal besättning stod länge och väl och diskuterade olika sätta att länsa och 

brandbekämpa ombord, och hur man kan göra detta mer effektivt. 

Vi installerade även en utombordare på vår målarribb och nu går den som ett skållat troll tack vare 

Robban  ☺ 

Även denna dag fick vi jättegod mat och speciellt uppskattat var lunchen: bakpotatis med olika röror. 

Otroligt gott! 

Idag var en lite speciell dag för besättning också då vi på förmiddagen tog ledigt för att gå och 

förtidsrösta innan vi seglar bort från Sverige. Alla var väldigt nöjda över detta ☺  

Ha de gött te nästa gång :D  

 

 

 

 

 

 

 

  


