APL - Elevlogg Briggen Tre Kronor.
Datum: 17/9-18/9-18
Position: Gräddö-Furusund-Vaxholm-Kastellholmen

Logg:
Hej loggen!
Efter att ha mönstrat på Briggen tre kronor söndags kväll började vi måndag morgon med att käka en
tidig frukost för att kasta loss från Gräddö kaj strax efter 8 och påbörja vår färd mot Furusund. I
Furusund hämtade vi upp en skolklass från Vallentuna som skulle segla en dagssegling till Vaxholm. Vi
hälsade de välkomna ombord, satte segel och kryssade oss fram mellan regnmolnen. Under färden
serverades kikärtsgryta med ris till lunch och lite fika under eftermiddagen. Vid 16 var vi framme vid
Vaxholm och vinkade av klassen från Vallentuna. Därefter fortsatte vi mot Briggens hemmahamn
längst ut på Kastellholmen och fick en supergod köttgryta till middag innan vi fick fritid resten av
kvällen.
Dag 2 på Briggen började som vanligt med frukost och en genomgång av dagen. På förmiddagen
städade vi båten innan vi fick gäster från Brandkontoret (en av Briggens sponsorer). De blev
serverade blomkålssoppa med bacon och hembakat bröd till lunch och kanelbullar till
eftermiddagsfika. Vi hade medvind ut från Stockholm och fick en fin segling med bra väder på vägen
ut och därmed tyvärr motvind på vägen in mot stan igen då vi fick gå för motor. När vi tackat
Brandkontoret för dagen fick vi fritid resten av dagen då några passade på att käka ute medans
resterande fick pasta med linsgryta till middag innan vi kröp till sängs och laddade upp oss inför
nästkommande dag.

Lärarlogg
Hej!
Anlände till Gräddö marina sent på söndagskvällen för att mönstra på Briggen tre kronor. Vi blev väl
mottagna av besättningen och det bjöds på goda kvällsmackor. Kojer bäddades och vi tog en tidig
kväll.
Måndagen startade med frukost, kanske inte helt orimligt ☺, sen drog arbetet igång. Vi seglade till
Furusund för att plocka upp en grupp gymnasieelever från Vallentuna gymnasium. De kom från tre
olika program (en grupp från introduktionsprogrammet, en grupp från
språkintroduktionsprogrammet och en grupp från ekonomiprogrammet). De skulle segla tillsammans
för att öka integrationen och sammanhållningen mellan de olika programmen.
Vi hade lite tufft väder och i motvind och regn kryssade vi oss fram till Vaxholm där vi lämnade av
ungdomarna. De var lite blyga men en del av dem hjälpte till och besöket var lyckat tyckte
medföljande lärare.
Efter att vi sagt hej då seglade vi vidare mot Kastellholmen, Briggens hemmahamn.

Vi fick en grundlig förtrogenhetsutbildning ombord och vi nu är alla en del av besättningen.
Tisdagen bjöd på segling i bättre väder med en grupp från Brandkontoret. Vi seglade tillsammans och
det var god stämning och gästerna var både intresserade av att hjälpa till med segling och
intresserade av vår skola och vad vi gör för olika aktiviteter med eleverna. Det serverades god
blomkålssoppa och fika med ombordbakade bullar.
På kvällen fick vi smarrig linsgryta med spaghetti och sen en ledig stund.
Alla elever är glada och jätteduktiga på att hugga i och hjälpa till med alla uppgifter ombord. Det har
villigt klättrats mycket i riggen, tyvärr fick jag stå över i år då jag har fått problem med en axel.
Nu städas det för fullt och målas på däck för att vara väl förberedda på kvällens segling.
Hälsningar Veronica

