
Logg	från	A� lva	 

Datum: 26/4 

Elevloggare: William, Hanna med kommentarer från Jessika    

Personalloggare:   

Position:  43 34,1’ N, 22 02,5’ W  

Segelsättning: Går för motor.   

Fart: 5kn 

Kurs:  065 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 5/5 

Planerat datum för att segla vidare:  

Väder: Mulet med några regnskurar, några solglimtar på förmiddagen. 

 

Elevlogg:  

Tjena alla loggläsare! 

Ytterliggare en dag ute på sjön, de flesta börjar återigen vänja sig vid livet på vattnet med 

vaktschema,  sjögång m.m. Ett fåtal naturfantaster spanade in ett fåtal delfiner. Vi har fortsatt med 

lektioner i matte och fartygsbefäl där vi gick igenom mörkernavigering. Vi har fått en hel del gammal 

dyning under dagen vilket ledde till ett mindre kaos i byssan. Ytterligare en konsekvens av denna 

sjögång var ett läckage av vinäger från mässen vilket tyvärr drabbade de boende i hytt 21 särskilt 

men även hela mellaninredningen är fylld med denna fräna odör.(Det luktar äckelpäckel i hela båten, 

nästan så att man spyr.) Dagens film på bio Älva är Sagan om ringen och Magic mike 2. Det börjar bli 

snaskbrist på båten vilket leder till tiggande och desperat pokerspelande om kakor. 



I brist på gymmaskiner får man nöja sig med det som finns till hands.  

 

 

 



 

 Personallogg:   

Hej allihopa. 

Här ombord har vi det finfint. Vi har en del rullning men stämningen ombord är fortfarande god ☺ 

Alla har kommit in i rutinerna vi har till sjöss med vakt, frivakt och studievakt. En del har till och med 

blivit lite rastlösa och börjat komma på olika sätt att träna på när det rullar.  

 Till lunch käkade vi en jättegod nudelwok och till middag blev det mos med fisk-och skaldjursgratäng 

och för veganerna och vegetarianerna blev det supergoda gröna ärt-biffar. 

Vi har fortfarande inte sett val men har fått se lite delfiner, både på 8-12 vakten och 4-8 vakten. 

Nu sitter vi i salongen och myser till en film. 

Hoppas ni har det bra hemma //dieselråttan och lilleman 


