
Logg	från	A� lva	 

Datum: 15/10-18  

Elevloggare: Julia Pettersson  

Personalloggare: Benke och Robban 

Position:  Malaga  N 36° 43,1´   W 004° 24,9´ 

Segelsättning: Stor fock och stagfock 

Fart: 4,4 knop 

Kurs: 040° 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Hemfärd till Sverige 18/10 

Väder: Soligt och 25° C  

 

Hej från resans sista stopp, Malaga!  

Idag klockan 14 spansk tid kom vi fram till Malaga efter en 24 timmars lång seglats. Det var blåsigt 

ute på sjön men det blev snabbt väldigt varmt när blåsten lade sig och solens strålar nådde båten.  

Dagen har varit väldigt lugn utöver ankomsten till den sista (och väldigt fina!) hamnen.  Vi har haft 

besök av lite släktingar som befann sig i malaga, pluggat inför den sista och slutgiltiga redovisningen 

och tagit det lugnt ute i solen. När kvällen närmade sig drog några på sig badbyxorna och gick den 

korta sträckan till stranden. Andra duschade och snyggade till sig för att ge sig ut på stan. Nu ekar 

båten tomt men klockan närmar sig tio och snart kommer många trötta men glada elever tillbaka.  

Det kom några regndroppar nu på kvällen men med ett och annat paraply verkade alla få en trevlig 

kväll ändå. Vi ser det som att vädret sakta men säkert försöker vänja oss med Sveriges väder så vi 

inte blir allt för vana med solsken varje dag ;)  

Ha det bra så ses vi snart i Sverige!  

Personalogg 

Hej! 

I dag på eftermiddagen kom vi fram till Malaga. Det började med lite oklarheter om vilken kaj vi 

skulle ligga men vi kom rätt till slut. Man får vara beredd på några små frågetecken här i Spanien men 

det redde ut sej och vi fortsatte med att ordna med vatten och el när båten var väl förtöjd. Nu är 

seglingen nästan slut och vi skall snart skiljas åt. Vi tycker eleverna har varit jätteduktiga på att styra 

båten och lära sej navigation. Vi i personalen har haft teorilektioner med dem och de har varit 

duktiga och intresserade trots att de har haft ett tufft schema i övrigt. 

Hälsningar Benke maskinist och Robban bås   


