
Logg från Älva  

Datum: 23/11  

Elevloggare: Alex och August     

Personalloggare:  Bengt 

Position: Lanzarote 

Segelsättning:  

Fart:  

Kurs:  

Beräknad ankomst till nästa hamn:  

Planerat datum för att segla vidare: 26/11 

Väder: blåsigt med små regnskurar  

 

Elevlogg:  

idag började vi dagen som nästan varje annan, klockan 07:30 gick vi upp och åt frukost, det blev gröt 

med mackor. Efter det så hade vi en stor städning av båten och då menar vi STORstädning. Allt skulle 

göras från att bädda sängen till att polera alla mässingsdetaljer på båten. När det var klart så var det 

dags för lunch. Då serverades det chilliconcarne med ris och grönsaker, gott som alltid men väldigt 

stark. Direkt efter lunchen började vi jobba på de sista detaljerna på våra båtar som vi strax efter 

skulle tävla med. När det väl var dags att tävla med båtarna så började det blåsa upp. Det var väldigt 

jämnt mellan de flesta båtarna, men till slut vann Jens och Simon på andra plats. Det var många båtar 

som välte. Efter det så startade dagens lektioner som vanligt. Ulrika i engelska och Bengt i hur det var 

att jobba på båtar förr i tiden, vilket var ganska intressant. Vi hade även ett prov med Bengt i 

segelbåtskonstruktion och för oss gick det bra hoppas vi. Sen gick jag(Alex) och Jens iväg för att 

simma och bada lite innan middagen. Till middag fick vi fläsk och raggmunk det var riktigt gott. Och 

nu sitter man här och skriver innan man går ut på stan en snabbis. 

 

personallogg:   
 

Jaha!!  Idag var det den stora dagen då allt vi jobbat med i flera veckor skulle knytas samman. 

Stämningen har varit förväntansfull  i flera dagar med  tillverkning av båtar och diskussioner om 

stabilitet, segelytor, vattenlinjelängder och riggtyper. En hel del spionage på konkurrenterna förekom 

men inga sura miner för det. 



Efter den teoretiska examinationen var det dags att avgöra årets upplaga av MT Tetra Cup. Vinden 

var kraftig och vid den sista finslipningen strax före racet var det många som reducerade sina 

segelytor men inte alla. 

Det blev festligt, folkligt och fullsatt. Vår kapten med besättning ville inte missa denna händelse och 

många förbipasserande stannade till och följde intresserat våra bataljer. Först ett matchrace där 

båtarna möttes två och två. Vinnaren gick vidare till en A final och förloraren till en B final. Dessa 

avgjordes med ett fleetrace d.v.s. alla startar samtidigt och först i mål vinner. Jens vann A finalen och 

Simon B finalen så de fick mötas i en slutlig final där Jens stolt stod som slutsegrare. En värdig 

vinnare. 

När jag sitter och skriver detta börjar eleverna samlas för att lyssna på kvällens föredrag som 

överstyrman Krister Stark ska hålla om sin segling till Svalbard för några år sedan.  Föredragen ha r 

varit mycket uppskattade av alla ombord  och en del bänkar sig tidigt för att få bra plats i den trånga 

salongen. 





 


