
Logg	från	A� lva	 

Datum: 7 juni   

Elevloggare:  Carolina  

Personalloggare:  Frida Jakobsson 

Position: N: 56°45’6 E: 17°05’4 

Segelsättning: storen, focken, stagfock, inre och yttre klyvare, kalsongseglen 

Fart: 6 knop 

Kurs: 16° 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Skolans egen ö Norra Idskär tisdag kväll 

Väder: sol med moln 

 

Elevlogg:  

Halloj landkrabbor! 

Ännu en dag på sjön och det händer inte riktigt så mycket här, men dagen började alla fall med en 

god frulle som bestod av det gamla vanliga men även några bitar vattenmelon. Efter dagliga 

städningen fortsatte dagen med fysiklektioner, där vi lär oss om molnformer och hur man spår väder.  

En stund efter lunch sattes kalsongseglen (ombord kallas de bikinisegel) som inte varit uppe på cirka 

fem år. Under den tiden var det en annan del av klassen som fick ha VHF-övningar tillsammans med 

Sören, vi blev utspridda i olika delar av båten och fick använda walkie-talkies för att utföra 

övningarna. 

Eftersom det enda vi gör här på båten är att äta kommer jag även skriva om middagen vi fick idag. 

Det blev tonfisk i grönsaker med ris och någon slags sojasås, och mättade magen rejält innan man 

skulle gå på vakt.  

Tack för mig, så får ni vänta på nästa logg som kommer imorgon! 

Carro  



 

André, Adrian och Klara beslår jagaren. 

Personallogg:   
 Hej på er. 

Idag har det varit en lugn och fin dag med vackert väder och fin segling. Man har kunnat sitta ute på 

däck och njuta av solen med en bok i handen. 

Nu sitter flera elever i salongen och tittar på ”Pulp Fiction”, medan några fortfarande försöker känna 

dagens sista solstrålar i ansiktet.  

I mellaninredningen spelas det kort och man känner den goda stämningen i hela båten. 

Många längtar hem men är fortfarande riktigt taggade inför de sista dagarna ombord, inte minst 

längtar vi alla till avslutningsmiddagen och lekar därtill. 

Håll tummarna för att detta väder fortsätter! 

Med varma hälsningar 

 Frida ”Maskintrollet” Jakobsson   


