
Logg	från	A� lva	 

Datum:  23/1-2018 

Elevloggare:  Erika S & Tor  

Personalloggare:  Walle 

Position:  Arrecife 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  

Planerat datum för att segla vidare: 24/1-2018 

Väder: Blåsigt med växlade väder. 

 

Elevlogg:  

Tjena tjena! 

Dagen fick en positiv början då byssa-laget hade lyxat till frukosten med scrambled eggs. Alla ombord 

är fortfarande lättade över att matematiken blivit avklarad och ser nu fram emot marinbiologin som 

ska påbörjas. Efter den dagliga städningen behövde vi inte längre vänta, Linda höll i den första 

marinbiologilektionen. Förmiddagen följdes sedan upp med förberedelser inför morgondagens 

hårdbottenexkursion. Mallen för rapporten skulle formas och arbetsuppgifter delades ut inom 

vaktlagen. Efter en förmiddag med plugg fick vi sedan ta del av en chili con carne med nybakat bröd 

till lunch som verkligen uppskattades. Maten följdes sedan upp med en genomgång i fartygsbefäl där 

vi fick lära oss om de miljöaspekter som man behöver ta hänsyn till när man är på sjön. På 

eftermiddagen erbjöds möjligheten till den efterlängtade riggklättringen. Syftet med detta var att vi 

förhoppningsvis ska kunna sätta bredfocken vid kommande seglingar. Något som alla ombord jublar 

över. Utöver detta fanns det egen fritid under eftermiddagen, då några i klassen tog tillfället i akt och 

tränade på kajen. Framåt kvällen fanns det möjlighet att få reda på resultaten från VHF-provet. 

Överlag hade klassen gjort bra ifrån sig och lättnaden spred sig över båten. Tillslut fick vi åtnjuta en 

trerättersmiddag på temat ”Sköna bönor”. Byssa-laget har kämpat tappert under dagen och det gav 

verkligen utdelning. Till förrätt fick vi en avokadotoast som sedan följdes upp med falaffel, rostade 

rotfrukter med hummus och fetaoströra. Hela middagen avslutades sedan med en underbar 

chokladmousse med jordgubbar och kokostopping. En härlig dag avslutades med en ännu härligare 

middag och nu väntar bingen.  

Tack och hej fiskpastej! 



 

 

 

Personallogg:  

Stardate -304937.11995814304. Chefs log. 

Näst intill halva resan är nu avklarad och byssalag no2 har fullt upp med att röja i byssan efter sin 

trerätters. Kreativiteten har flödat i ett ordnat kaos under planering och genomförande av middagen 

med mätta och glada ”gäster” som resultat. 

Stämningen är god och de stundtals mycket besvärliga förhållanden i byssan med kraftiga rullningar 

har hanterats mycket väl under resans gång. Jag imponeras över hur eleverna ställer upp för 

varandra och kämpar. 

I morgon kväll lättar vi ankar och drar vidare mot nya äventyr och ett väntande vaktlagsskifte med ett 

nytt gäng i byssan.  

/ Walle out. 


