Logg från Viksten MT19
Datum: 2021-09-23
Elevloggare: Edwin Lagerström och Hugo Bäckström
Plats: Lådna låren
Väder: molnighet och regn

Elevlogg:
Dagen började på Lådna
låren med en väldigt god
frukost och även en skön
sovmorgon eftersom vi
senare på dagen skulle
nattnavigera. Efter detta
hade vi samling och den
dagliga städningen.
Därefter gav vi oss av
mot Yxlan och Blidö. På
vägen upp tog vi ett
snabbt stop utanför
Finnhamn för att släppa
av våran kära kamrat
som ville åka hem. Vi
fortsatte våran resa mot
vår destination där vi på
vägen fick se det
berömda skeppet Tre
kronor i den tjocka
dimman.
Nu var klockan 12:00 och
lunchen var inte framme
utan var långt ifrån klar.
Lunchen blev serverad
runt klockan 13:00 och
den innehöll panerad
rödspätta med kokt
potatis och remouladsås.
Efter den goda lunchen så befann vi oss mellan Blidö och Yxlan. Därefter gjorde vi en fet gir ner mot
Furusund för att följa leden hela vägen ner mot Resarö och Vaxholm där vi snurrade medans vi åt en
god middag som bestod av hamburgare med tillbehör. När vi hade snurrat runt tillräckligt för att
vänta på att påbörja mörkernavigeringen var det äntligen dags att börja runt klockan 7 var klockan.

Mörkernavigeringen gick till så att varje vaktlag; Alpha, Bravo, Charlie och Delta fick 45 minuter
mörkernavigering var och med alla i vakt laget uppe på bryggan samtidigt. Man skulle komma upp 15
minuter för att få bättre mörkerseende. Efter detta fick alla i vaktlaget gå till bryggan och byta av
med dem innan där man då för över informationen om vart man är, vad man siktar på och vilka faror
som finns runt en typ båtar grynnor osv.
Vi delade upp oss i lag där en person styrde, 2 var utkik och 4 navigerade varav man stod 2 och 2 och
fick sedan prata ihop sig vad man skulle göra härnäst. Det blev väldigt rörigt med så många uppe på
bryggan men det gick om man samarbetade. När nattnavigeringen var klar så la vi till för natten på
Björnholmen och hade senare en samling där vi pratade om vi skulle ha nattvakt eller inte vilket vi
inte behövde ha sen var det läggdags.

