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Att ingå i besättningen på en råseglare är något unikt.
Som volontär - frivillig - besättningsman/kvinna ombord på
briggen Tre Kronor af Stockholm ingår du i en gemenskap med
kamrater mellan arton och sjuttio år, killar och tjejer.
Det är mycket arbete som ska utföras; kvejla tamp, beslå segel,
städa, gänga ror, hacka lök, stuva prylar, svabba däck.
Men också magiska stunder av lycka....
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nyckelbesättning

till sjöss

Briggen Tre Kronor af Stockholms besättning består av
behöriga yrkessjömän och befäl (säkerhetsbesättning) och
frivilliga (volontärer) ur föreningen Briggen Tre Kronors
besättningspool. Tillsammans kallas de för nyckelbesättning.
Säkerhetsbesättningen bemannar
fartyget enligt Transportstyrelsens
bestämmelser beroende på det (fart)
område som fartyget seglar i. Dessa
kompletteras efter behov och efter
befälhavarens bestämmande med
volontärer. Det vanliga är då att dessa
mönstrar på som jungmän.

Under gång delas besättningen in i vakter. Tvåvakts- eller
trevaktssystem beroende på resans art. Det innebär fyra
timmars sjövakt, fyra timmar
frivakt osv. Vid större segelmanövrer och vändningar
i lite hårdare väder kan
även frivakten kallas upp
på däck. Under sjövakten
roterar rorgängning, utkik
osv. För volontärer ingår
också backlagstjänst som innebär att hjälpa kocken, diska,
duka. Varje dag städas också fartyget grundligt. Dessutom
förekommer ofta olika underhållsarbeten som tagling,
bändsling, målning och annat. I hamn är det vanligt med
guidning ombord och representativa sysslor.
Under lågsäsong sker avriggning, påriggning och större
underhållsarbeten där din medverkan är välkommen!

vilka krav ställs?

För att komma ifråga krävs godkänt
och giltigt läkarintyg för sjöfolk. För att
bli volontär krävs också medlemsskap
i Föreningen Briggen Tre Kronor. Den
som är nybörjare kallas jungman. För
att räknas som befaren jungman krävs,
förutom praktik ombord, att man kan
arbeta säkert i riggen under gång dygnet runt samt att
man hittar rätt bland tamparna – det är något hundratal.
En matrosbehörighet från tankfartyg eller reservofficer i
ubåtstjänst innebär inte automatiskt att man kan ingå i
besättningen på ett seglande fartyg – vi seglar, på riktigt!
Olika seglingar

Besättningens sammansättning beror på typen av segling
och vilket område och under hur lång tid fartyget är till
sjöss. Vid dagseglingar med passagerare i skärgård kan
nyckelbesättningen vara; skeppare, styrman, intendent,
kock, två matroser varav en båtsman, tre till fem befarna
jungmän plus ett antal jungmän.
Vid längre seglingar över hav kompletteras besättningen
till exempel med överstyrman och ytterligare två matroser,
dessutom fler befarna jungmän och färre jungmän.
Manskapet bor föröver i skansen där det finns tio kojplatser
och egen wc och dusch. Skansen är både under gång och
i hamn en ”tyst zon” där det oftast ligger några och sover
eller vilar.

Frivilligarbete

Som volontär arbetar man frivilligt. Det innebär fri koj
och fri mat. Lönen består av fina seglingsupplevelser och
en fantastisk kamratskap. Det senare bidrar du själv med
genom gott humör och hjälpsamhet.
Anledningen till att vi seglar överhuvudtaget är att vi
har passagerare/gäster ombord. Det kan vara företag,
organisationer, ungdomar och föreningsmedlemmar.
Din uppgift är att ge dem en fin och säker upplevelse
ombord. För att uppfylla det krävs både gott sjömanskap
och god serviceanda, i vissa fall också språkkunskaper.
Kontakt:

foreningen@briggentrekronor.se
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