
	Logg	från	A� lva	 

Datum: 2015 09-28 

Elevloggare:  Arvid Asarnoj  

Personalloggare:  Kapten Jan 

Position:  Haslar Marina, Gosport 

Segelsättning:    

Fart:  

Kurs:  

Beräknad ankomst till nästa hamn: Fredag 

Planerat datum för att segla vidare: Torsdag 1/10 

Väder:  Blåsigt  

 

Elevlogg:  

Idag var vår klass Lk13:s första dag på Älva! Eftersom vi kommer starta seglingen från Gosport, 

England, så har vi tillbringat en stor del av dagen att ta oss hit. 8:30 möttes vi på Arlanda flygplats och 

flög sedan till England. Därefter några timmars busstur. När vi väl landat och packat upp på båten  så 

ville vi genast utforska byn som hamnen låg brevid. Snabbt träffade klassen vår första vän: 

skölpaddan Tony! Tony är 10 år och bodde på byns lilla djurbutik. Vi träffade honom när han var ute 

på promenad utanför butiken. Efter det gick vi tillbaka till båten och åt middag. Idag har vi även gått 

igenom grundläggande säkerhetsutbildning och delats in i vaktlag. Det är väldigt vackert här, med 

fina båtar och ett vatten som är lika blått och tropiskt som  vid thailändska kusten! Det är blåsigt 

vårväder här. 

Imorgon ska vi forsätta med säkerhetsutbildningen och kanske besöka Tony ännu en gång. Nu ska jag 

göra klart den sista disken från middagen med mitt vaktlag. 

Vi hörs! 

Arvid 

 Hälsningar Lk13 och besättning 



 

 

Alexandra och Emma  hälsar på skölpaddan Tony 

Befälhavarlogg:   
Älva har nu legat ett par dagar på utsidan av ett gammalt fyrskepp i Haslar Marinan och under tiden 

har fartyget förberätts för den kommande resan till Medelhavet. En del av besättningen har också 

åkt på semester och deras avlösare har kommit ombord. Jag tog över fartyget efter Kapten Sören 

som nu har åkt hem. Besättningen har idag haft genomgång med säkerhetsövningar och provkört 

brand- och länspumpar. I morgon blir det fullt upp att gå igenom fartyget med eleverna samt berätta 

mera om rutiner och regler ombord och om hur livet fungerar på Älva.  

32 nya elever som kommer att få ett litet smakprov på sjömanslivet. Alltid skoj att vara med om. 

Kapten Jan 

 


