
Logg	från	A� lva	 

Datum:  20 April 2017 

Elevloggare:  Ninian & Denise  

Personalloggare:  Sofia 

Position: Waterford 

Planerat datum för att segla vidare: Fredag 21 April 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Söndag 23 April 

Väder:  Växlande molnighet 

 

Elevlogg:  

Hej! 

Idag har varit den första dagen för de olika gruppernas seglingsprojekt. Direkt efter frukosten som 

serverades 07.15 så blev det ett snabbt frukostmöte där kapten och förstestyrman informerade 

klassen om dagens upplägg. Kl.08.00 så var det den dagliga städningen av båten, utsida som insida. 

Efter det så fick varje grupp sätta sig samman och planera hur de ville använda den givna projekt- 

tiden. Några grupper valde att låta några av gruppmedlemmarna sova ikapp den sömn de förlorat 

under nattens vaktpass. Lunch ombord på båten var frivilligt då det fanns grupper som hade ett 

upplägg som inte passade de mattider som var bestämda. Efter lunchen så fortsatte det fria arbetet 

fram till middag. Vid 17.00 så hölls ett möte för de som tagit förarbevis och vill läsa kustskepparn 

eller VHF.  Middagen var som vanligt 17.30 och som vanligt levererade Leif FANTASTISK mat, just idag 

blev det entrecote med potatisgratäng.  Annars har det varit en lite lugnare dag med mindre 

information och mer arbete och vila. Efter middagen var det några som valde att läsa lite navigering 

och sjömanskap för att göra sig redo inför morgondagens lektion. Kvällen avslutades med bullar i 

byssan. 



   

Personallogg:  

Tempot idag har på många sätt varit lugnare än igår. Vi i besättningen har jobbat på med olika saker 

inför avgången. Inför varje resa med en ny klass så är vi tvungna att ha 4 olika övningar. Två av dem 

hade vi igår med eleverna och de andra två, en sjukvårdsövning och en brandövning hade vi idag på 

eftermiddagen.  



Jag har även hållit på med en reseplanering för resan till Swansea och fixat en badrumslampa. Nicole 

och Karin har knackat rost och målat framme på backen. Ett arbete som aldrig tar slut.  

Igår hade vi en snabb introduktionslektion  till förarbeviset som de flesta elever kommer att läsa 

ombord. Det är inget som de får betyg i men som ger förståelse för vad vi gör här ombord och som 

också kan vara bra att ha om man tänker sig att man nån gång i framtiden vill ut på sjön och köra båt. 

Det finns dock några elever i klassen som redan har förarbeviset och de får möjlighet att själva läsa in 

kustkepparen och/eller VHF/SRC ombord på egen hand. På det sättet kan de ställa frågor till oss 

ombord och få hjälp med praktiska övningar.  

Nu sitter jag i salongen och skriver medan några lyssnar på creepypodden och skrämmer upp sig 

själva. Själv ska jag ta en kopp te och socialisera lite i mässen. 

Styrman Sofia 


