
Logg från Älva  

Datum: 2016-04-23 

Elevloggare:  Vincent och Torbjörn  

Personalloggare: Ribb-Robban och Rigg-Stefan 

Position:  

38° 36 N 

028° 33 W 

Segelsättning: ingen 

Fart: 6.8 knop 

Kurs: 030° 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 11 dagar 

Planerat datum för att segla vidare:  

Väder: växlande molnighet  

 

Elevlogg:  
Dagen började med en femkamp vid stranden som vaktlag A höll.  Vår avsikt var att lämna hamnen 

vid morgonen men seglingen blev uppskjuten till 19.00 på grund av att Björns bagage var försenat.  Vi 

lämnade Faial vid sju tiden. Det har inte varit några lektioner idag så många har njutit av den sista 

tiden i land med att träna, bada, spela fotboll samt bunkrat upp mat till den långa resan.  

  



Personallogg:   
Hej, idag har vi i besättningen jobbat på med underhållet av fartyget för att hålla henne i skick, till 

hjälp fick vi två elever som hellre stannade ombord och målade vantskruvar än att sola och gå i 

staden, väldigt tacksamt och trevligt. Vi har också bytt några kablar till satellitmottagaren som 

läraren Björn hade med sig från Sverige, den har nämligen strulat lite de senaste veckorna, 

mottagningen har varit ganska sporadisk. Efter det i väntan på avgång gick Robban och jag in till 

staden med några elever och åt välförtjänt glass. 

 
Glada elever hjälper till med underhåll 

Idag fick vi också upp våra två praktikanter Emma och Joakim i masten, de fick prova på att klättra på 

rået tillsammans med mig (Stefan) och två elever, det gick hur bra som helst. Planen är att ta höjd 

och fånga vindar från väst som sedan med vårt råsegel ska ta oss mot England, det är raka sträckan 

närmare 1200nM. Det är den längsta sträckan vi gör under hela året i ett streck och det kommer oss 

att ta ungefär tolv dagar innan vi ser land igen. 

 

Grannön Pico 

Glada hälsningar från Azorerna, Stefan och Robban 


