
Logg	från	A� lva	 

Datum:  2016-04-10 

Elevloggare:  Tova Gustavson, Victor Grundin  

Personalloggare:  Robban och Stefan 

Position: 31o10 N, 018o41 V 

Segelsättning: Stagfock, Fock och Stor.  

Fart: 5,3 knop 

Kurs: 290o 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 15-16/4 

Väder: Blandat sol och moln, mindre vågor än tidigare dagar. 

 

Elevlogg:  

Hej! 

Idag har det mesta rullat på bra på Älva. Sjösjukan har minskat och vi har kommit ur våra iden i 

hytterna. Stämningen är toppen, alla har varit uppe på benen och vi har ägnat oss åt lektioner och 

vakt. De som var på vakt har bland annat sett delfiner, en sköldpadda och Portugisisk Örlogsmanet.  

Dagarna är väldigt lika här på Älva men det blir ändå en del liv och rörelse med tanke på att vi bor 40 

personer på en båt. 

Nu är klockan 20 och nyss hade Vaktlag A sin sociala aktivitet. Aktiviteten gick ut på att koppla en 

barndomshistoria till en person i klassen och det blev många skratt.  Vaktlag A vill tacka föräldrarna 

för att ni skickat in historier om era barn! 



 

 

Hoppas ni har det bra där hemma! 

 

Personallogg: 

Hej, gårdagens viktiga beslut var att strunta i Porto Santo och istället stäva mot San Miguel för att 

hinna till Azorerna innan ovädret som annars hade gett oss både motvind och motsjö över havet. 

Under förmiddagen hade vi ganska tråkigt väder men det sprack senare upp och efter det har 

eleverna spanat horisonten runt efter valar och delfiner men endast sett delfiner än så länge. Jag 

fiskar som vanligt, men med dåligt resultat än så länge. Vi har kunnat påbörja vissa jobb ombord som 

kräver både tålamod och tid.  



På eftermiddagen vart stämningen ännu bättre ombord då solen tittade fram och då satte några 

elever igång med att tillverka lusplattningar till vår rigg, de gamla lusplattningarna som sitter där 

uppe nu har skyddat seglen från att skava sönder mot vanten i väl många år. 

 

 Gammal lusplattning i mesanvanten 

Kerstin och Amanda gör lusplattningar. 

Nu på kvällen har eleverna gemensamaktiviteter ombord där alla deltar med glatt humör. 

Allt väl! Ribb-Robban och Rigg-Stefan  

 


