
 

 

 

 

 

 

SKEPP O´HOJ!! 
 

LIVET OMBORD: 

 

Besättningen ombord på T/S Kvartsita är uppdelad i två lag, styrbord och babords vakt. 
Du kommer att tilldelas ett skeppsnummer och ingå i en av vakterna. 
Arbetet ombord delas in i skift, s.k. vakter, om fyra timmar. Det innebär att man är fyra 
timmar på vakt och sköter fartygets framfart, t.ex. navigera och stå till rors. Därefter följer 
fyra timmars frivakt, då den andra vakten går på. Observera att frivakt inte är detsamma 
som "ledig"! Under frivakten bedrivs undervisning i sjömanskap, navigation, segling och 
man sysslar med annat som tillhör skeppet och livet på sjön. 
Du kommer att få hjälpa till med det mesta ombord; matlagning, allmänt fartygsunderhåll, 
hissa, ta ner och beslå segel, styra, navigera o.s.v. Om det är något du inte förstår eller 
undrar över, så kom ihåg att det finns alltid någon i befälet ombord som kan förklara och vis 
dig! 

 
SEGLINGEN: 

 

Seglingsrutten är helt och hållet beroende av väder och vind. Bli därför inte förvånad om en 
dags planer plötsligt ändras- den enda garanterade hamnen är den där du skall mönstra av! 
För säkerheten ombord skall gälla krävs det att ordningsreglerna på T/S Kvartsita följs 
ordentligt (reglerna gås igenom när ni kommit ombord). Det är varje besättningsmans 
skyldighet att rätta sig efter dem. 

 
TILL SIST... 

 

Det är vår förhoppning att du, under dina dagar ombord, skall lära dig en hel del om 
segling, navigation och sjömanskap i allmänhet, och i synnerhet om hur det kan ha varit 
förr i tiden att segla ombord på ett segelfartyg. Vi hoppas att du får uppleva gamla 
traditioner ombord på vårt skolfartyg T/S Kvartsita, och att vi tillsammans kan föra 
traditionerna vidare. 
Man skall inte tro att det är enkelt att segla skuta - men det är ju det som är den speciella 
utmaningen! Det krävs ett bra samarbete i besättningen för att det skall fungera. 
Samarbetet bidrar också till att skapa en fin gemenskap ombord. En annan viktig bit är att 
du har roligt under dina dagar på T/S Kvartsita. 
Din segling med T/S Kvartsita kommer att bli ett seglaräventyr som du sent kommer att 
glömma!! 

 

Vi önskar Er välkomna till en spännande seglarskola med T/S Kvartsita. Att segla skuta är 

fantastiskt! 

 


