
Logg	från	A� lva	 

Datum: 26/4-2015 

Elevloggare: Sara Nyman 

Personalloggare:  Frazze 

Position: N42°05.9´ W024°41,4´ 

Segelsättning: Motor  

Fart: 5.8 kn 

Kurs: 030° 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 2015-05-05 

Planerat datum för att segla vidare:  
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Elevlogg:  

Hej allesammans! Dagen började inte så bra för de flesta då Ludvig fick order om att väcka Einar med 

kastrullock. Dock drabbades alla andra som bor i den mellersta inredningen. Men när alla kommit 

upp blev det många sura miner mot Ludvig som vi kan beskriva som ”The dead man walkin´”. Under 

frukosten presenterades vinnarna av den första ronden av baktävlingen. Det var vit choklad och 

hallon – rutor som vann. Inte mitt lag alltså… (inga sura miner här inte!) Efter frukosten togs seglen 

ner då vinden avtagit. Så just nu går vi endast för motor. 

    Följande timmar har lektioner och vakter rullat på som vanligt. Alldeles nyss blev loggskrivandet 

avbrutet av ett larm, men lugna allihop, det var bara en övning! Inte mycket annat har hänt en sådan 

här dag på en båt seglandes över en jättestor vattenpöl.  

    Senare ikväll är det dags för en social aktivitet skapad av Sustainable seamen. Ingen vet vad det är 

så det kommer bli spännande.  

Vi hoppas på en fortsatt spännande resa på denna enorma vattenpöl som nämnts tidigare! Hare gött 

där hemma! 

 



 

 

Personallogg:   
 

Det här med att passa tider och komma upp på morgonen är en dygd ombord. Även om inte valet av 

väckningsmetod den här morgonen föll alla i smaken får den nog anses hyggligt effektiv. 

Vi gungar på över Nordatlanten, vinden har avtagit men vi kan nog ändå stoltsera med denna säsongs 

bästa segling hittills. Två dagar med snittfart närmare 7 knop. 

Idag har det varit relativt lugnt med mest lite dyning, nu väntar ytterligare något dygn med stilla vind 

för att sedan avlösas av ökande vind och förhoppningsvis sydvästlig riktning. Bådar mycket gott för 

vår fortsatta resa. 

Vi har idag också fortsatt med lektioner i både matte och fartygsbefäl. Livet gungar på och vi njuter 

av livet tillsammans. 

Frazze 


