
Logg från Älva  

Datum: 16/11-18 

Elevloggare: Alex EG och Hugo LS 

Personalloggare: Bengt och Ingela 

Position: Arrecife Lanzarote 

Segelsättning: Ingen 

Fart: 0,00 

Kurs: Ingen kurs 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 20/11-18 

Planerat datum för att segla vidare: 19/11-18 

Väder: Svag vind och lite moln 

 

Elevlogg:  
Dagen började med att vårt vaktlag (Charlie) gick upp klockan 06:30 för att gå igenom byssan och 

duka fram frukost. Klockan 07:30 kom resten av klassen upp och började äta frukost. Dagen fortsatte 

med att några diskade och städade av frukosten medan det andra i vaktlaget städade hytten. Klockan 

09:00 började dagens första lektion och fortsatte sedan med lektioner till lunch. 

Efter lunch hade vi en VHF lektion, och efter det så var vi lediga. Vi fiskade då krabbor och solade 

ända fram till middag. Middagen åt vi klockan 17:30 och det var en god chili con carne. Efter 

middagen ska vi nu gå ut på stan och avsluta dagen. 

Idag flög också Kalle och Compa hem tillbaka till Sverige och vi hade vår första dag med Ingela och 

Bengt. 



 

 



 

 

 

 

Personallogg:  
Hejsan! Nu har Ingela och jag tagit över efter Kalle och Björn som har krattat manegen för oss.  I går 

kväll när vi anlände efter en lång flygresa (Stockholm- Helsingfors-Las Palmas-Lanzarote) 

välkomnades vi av glada elever och besättningsmän. Rutinerna har satt sig och killarna har verkligen 

jobbat bra. Hela skeppet var nyskurat och luktade gott. 

Vi har haft de första lektionerna idag. Ingela har lärt våra lärjungar grammatiska finesser i vårt 

modersmål såsom adjektiv, substantiv och inte minst pluskvamperfekt. 

Jag började med en repetition av de faktorer som påverkar en segelbåts fart t.ex. vattenlinjelängd, 

våt yta, segelyta, vikt, stabilitet etc. Sedan började varje grupp lägga sina pannor i djupa veck och 

diskutera hur en riktigt snabb segelbåt bör byggas med det materiel de fick av mig (mjölkkartonger, 

blompinnar, tejp och plastpåsar). Ingenting annat får användas. Det hela ska sen mynna ut i ett stort 

segelbåtsrace om några dagar. Det är intressant att iaktta med vilket allvar och entusiasm de tacklar 

uppgiften. Den psykiska krigsföringen och spionaget på konkurrenterna är i full gång och i morgon 

fortsätter vi byggandet. 

Soliga hälsningar från Ingela och Bengt 


