
Logg från Älva  

Datum 5/6 

Elevloggare: Filip & Oskar 

Personalloggare: Göran 

Position: 20 nautiska mil nordväst om Visby 

Segelsättning: Mesan, Storsegel, fock, stagfock, inre och yttre klyvare samt jagare. 

Kurs: 020o NNO 

Fart: 5.5 kn 

Datum för ankomst till nästa hamn: 6/6 

Datum för att segla vidare: 8/6 

Väder:  Bluebird 

 

Elevlogg:  
Gokväll från Östkusten! Nu är det inte långt kvar. Dagen har varit väldigt lugn förutom morgonens 

arbete med att sätta alla segel utom den ökända bredfocken.  För tillfället så ser vi Gotlands 

nordspets på styrbord sida och Öland ligger nu bakom horisonten. Vädret har varit perfekt idag med 

klarblå himmel och fina västliga vindar. Dagen har spenderats huvudsakligen på däck där det har 

solats och stojats i största allmänhet.  Många har fått slita en hel del med plugg nu när terminen 

börjar närma sig sitt slut men humöret har ändå hållits uppe.  Dagen avslutas med skräckfilm  

Tjiiingelinggg!  



 

 

Personallogg:  
 

Hej för sista gången. Vi ligger nu vid norra Gotland ( kl 20:00 ), och skall vara vid Idskär imorgon kväll, 

där vi skall göra rent skepp.  Vi har haft bra väder under dagen, med alla segel satta förutom råseglet.  

Kurserna som jag har haft ansvar för verkar ha fungerat bra, och eleverna tycker att det har varit 

både intressant och lärorikt. Nu har de bara meterologi med Erik kvar, sedan skall de väl vara 

fullfjädrade navigatörer och seglare.  Jag skall vara med till 9/6, då vi i besättningen skall ha en 

utvärdering av resan.  Den 9/6 är det studentfest ute på Idskär, där avgångsklasserna skall få sina 

betyg mm. Det kommer att bli kul. Det var väldigt längesedan som jag var med när ungdomar tar sin  

student. Vi får hoppas på bra väder.  Det har varit väldigt roligt att få arbeta med dessa elever, som 

har visat mycket intresse för seglingen och kurserna samt varit väldigt trevliga och sociala. 

Ja, hej då. 

Göran. 

 


