
Logg från Älva  

Datum: 28/9 2018 20:27 

Loggskrivare elevlogg: Becky Ilskog 

Loggskrivare lärare/besättningslogg: David Stefansson 

Position: 044° 56.2 N  009° 20.3 W 

Segelsättning: stor, fock, stagfock, yttre klyvare 

Fart: 4 knop 

Kurs: 180° 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Vigo, 12:30, söndag 30:e september  

Väder: Sol övergående till molntäcke, vind NO 5-8 m/s 

Elevlogg:  
Skepp ohoj! 

Samtliga har nu anpassat sig efter rutinen till sjöss; kommentarer om sjösjuka har inte hörts på dagar.  

De heta samtalsämnena begränsas numera till saker en har sett (eller inte) under vakten. Det varierar 

från flytande pinnar till skor samt chips men även de som mer eller mindre permanent bor i oceanen: 

valar och delfiner. Idag sågs flera av de förstnämnda på diverse avstånd. Dagen till ära (fredag, så 

klart) firades med äppelpaj/kaka under eftermiddagen. Eleverna stimulerades under dagen med 

lektioner kring seglingsprojektet samt förarbevis Under kvällen spelas nu film, The Usual Suspect med 

ett extra uppehåll á 60 min pga. segelsättning. Med segel satta, film åter igång, valar i tanken och 

långa dyningar gör skeppet sig redo för natten. 

Bild på de fantastiska valryggarna krånglade, så ni får en bild på hur pinnen i vattnet såg ut  

 

 

 

 
 

God natt från Älva, 

Becky, LK16  



Personallogg:  
 

God kväll! 

Ännu en morgon vaknade vi opp till ett vaggande lugn. Denna, nästintill, vågfria miljö skapar goda 

förutsättningar för eleverna att jobba på i bra tempo med sina seglingsprojekt. Delredovisningar 

närmar sig och är planerade att hållas på måndag då vi förmodligen lagt till i Vigo. Vad som också är 

glädjande med detta väder är att det bjuds in till träning ombord vilket inte alltid är genomförbart 

när Älva tar sig an Biscaya. Det är också trivsamt att det spelas kort ombord, och kanske är det 

mycket tack vare att den stora konkurrenten – mobiltelefonen – saknar sin vapendragare – 

uppkopplingen. Något annat som spelas för sällan är schack, och i detta nu väntar en match mot 

hungrig elev. Spännande, va? 

Kramar från Älva, David 


