
Logg från Älva  

Datum: 2015-05-02  

Elevloggare:  Jakob Levison  

Personalloggare:  Mikael Andersson 

Position: 49°06.154’N 8°38.791’W 

Segelsättning: storen, focken, stagfocken  

Fart: 5.5 knop 

Kurs: 075° 

Beräknad ankomst till nästa hamn: morgonen 2015-05-05 

Planerat datum för att segla vidare:  

Väder: dimma och regn, med måttlig dyning och lätt bris 

 

Elevlogg:  
Ännu en dag till sjöss! Dagen har rullat på som vanligt med två stycken fartygsbefällektioner där vi 

gick igenom säkerhetsutrustning till sjöss och vi hade även en matematiklektion.  Om tre dagar så 

kommer vi att ha fartygsbefäl klass 8 provet, så därför har många elever har suttit på sin lediga tid 

och pluggat till det.  Sedan har även en gymnasiearbeteaktivitet gjorts, det var en frågesportstävling 

om England. Till den fick vi Te att dricka och scones och någon kaka med choklad att äta. Det var 

väldigt trevligt och roligt att göra något utöver det vanliga till sjöss.  

Vi har fått väldigt mycket nybakade bakelser de senaste dagarna, vilket gör att man inte har varit så 

nyttig av sig, men det är svårt att låta bli när det luktar nybakat varje kväll i hela båten. Jag och 

Sebastian försökte dock att träna bort lite av alla kakor idag framme på backen, dock är det väldigt 

svårt att göra någon typ av träning då det gungar hela tiden. 

Juste, jag höll på att glömma! Grattis på födelsedagen Sara! Nu har de flesta tittat på lejonkungen 1 

och 2 som Sara har fått välja. 

Personallogg:   
 

Det märks att vi sakta börjar närma oss land. För idag så hade vi sällskap av 3st svalor som flög runt 

båten till de flestas uppskattning. Det hände också att de tog en liten tur inne i salongen och byssan. 

Vi har även börjat se andra fartyg. Så vi är inte längre utlämnade till oss själva utan nu kan eleverna 

även börja öva praktiskt med radarn och inte bara teoretiskt, vilket verkar väldigt uppskattat när de 

är på vakt.  



Idag så fick eleverna också genomföra ett matematiktest på allt vi har gått igenom här på Älva med 

olika typer av bevis. Vi har även firat ett födelsedagsbarn här på Älva med sång och presenter.  

Just nu så sitter många och tittar på lejonkungen 2 eller pluggar inför Fartygsbefäl klass 8.  

Hoppas ni har det bra hemma.  

//Mikael 

  

 


