Loggbok frå n Viksten
Datum: 2018-09-17
Lärarlogg: Nicklas
Elevlogg: Morgan Perry, Joakim Andresson
Position: Oaxen

Elevlogg
Idag började vi på Mt16 en av våra sista resor på den här skolan. Vi började dagen med att bunkra
upp Viksten med mat och vatten, sen delades vi in i våra gamla vaktlag som vi hade på Älva. Vi
kastade loss runt 11 på förmiddagen. Ett av vaktlagen fick börja med att åka den orange ribben som
vi har med oss på resan. De tre resesterande vaktlagen delades in i navigation, byssan och studien
vakten. Till Lunch bjöd byssan på en fantastiskt god köttfärsås med makaroner. Efter lunch roterades
vaktlagen förutom byssalaget. Så vår grupp skulle navigera med den orange ribben. Nu hade börjat
blåsa upp vilket i sin tur gjorde att vågorna var mellan 1-2m höga. Då fick vår grupp övning på att
köra i högfart i hög sjö. Tiden bara försvann och 3h senare var de dags att försöka komma ikapp
Viksten då vi redan var en timme sena. När vi då hade lagt till och stängt av all el och motor teknik så
var vi klara med vår rib tur. Dagen slutades med en måltid av laget Alfa som var väldigt gott och efter
måltiden så hade vi en samling ombord om hur morgon dagen ska se ut.
Skepp ohoj från Joakim och Morgan

Lärarlogg:
Som eleverna skriver lagades det fantastisk mat av byssalaget, och det skriver jag inte för att vara
snäll, det var jättegott. Mat är ju viktigt på sjön. Vi har slussat och det har navigerats på bästa sätt. BC
ger allt med eleverna, som lyckliga kommer tillbaka efter turen med ett leende och berättar om hur
de fått öva i höga vågor och med lite tuffare fart. Tycker mig se ett leende på Björn också. :)
Nu ligger vi på Oaxen och har i morgon ca 80 sjömil till Norrköping. Vår skeppare MG med besättning
tar väl hand om eleverna och låter alla få vara med när det manövreras och navigeras. Mycket
lärorikt. Alla tycker det är spännande med manövrar, tillägg och kajstudsar utefter vår rutt, och allt
det blir det mer av i morgon. Det är jobbigt att gå i skola. NOT!
Hörs i morgon…. Nicklas

