
Logg	från	A� lva	 

Datum: 20/11 

Elevloggare: Nils, Fabian  

Personalloggare: Björn  

Position: N 29° 14,5’ W 012° 39,1’ 

Segelsättning: Storen, Focken, Stagfock 

Fart: 5 knop 

Kurs: 245° 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 21/11 på morgonen 

Planerat datum för att segla vidare 24 nov 

Väder: växlande molnighet, svaga växlande vindar, 22 grader 
 

Elevlogg:  

Dagen började med att de flesta var sena till frukosten. Sedan framåt förmiddagen byggde vi våra 

segelbåtar med Bengt, då vi ska tävla när vi kommer till Lanzarote. Efter det åt vi grillad korv med 

äggröra och vitlöksfrästa champinjoner till lunch som byssan gänget hade fixat. Kl 13.00 var det dags 

för segelsättning. Vi gick upp i vindögat för att sätta storen, focken och stagfocken. Seglingen gick 

inte riktigt som vi hade tänkt oss då vinden avtog långsamt efter ungefär två timmar. Kl 17.00 

bärgade vi seglen då vi inte hade tillräckligt med vind för att uppnå någon behaglig fart. Sedan 

serverades det linsgryta med curry och ris från byssangänget till middag. Efter middagen så fick vi 

ingefärskakor och det blev dags för loggskrivande, det har varit en mycket lärorik dag!  

Personallogg:  

I dag har vi äntligen seglat vilket medförde att eleverna fick möjlighet att visa sina skils i 

segelsättning. Med vinden in från babords låring stävade vi fram i ca 2 knop i ett tempo som säkert 

skulle kunna höra hemma på en ”retreat” och meditations kurs. Tempot ombord ökade markant när 

en havssköldpadda i kungligt gemak uppenbarade sig 25-30 meter från Älvas babords sida. Skalmans 

storlek uppskattades till 70-80 cm med ett brunskimrande skal. Alla som såg Skalman var rörande 

överens om att det var en av de mäktigaste upplevelserna på mycket länge. Lektionen i konstruktion 

och reparation fortskred med stor entusiasm. En mängd väl genomtänkta segelfartyg med stor 

potential att vinna regattan börjar ta form. Regattan kommer att genomföras i Rubicons hamn på 

Lanzarote. Stor ära och berömmelse väntar eleverna. Efter middagen beslogs sista seglet under en 

stjärnklar himmel med assistans av en tunn månstrimma. Nu närmar vi oss de lite senare timmarna 

på dygnet och ett flertal elever tar tillfället att beskåda den stjärnklara himmelen liggandes på däck i 

den ljumma vinden. 

 



 

       

 

 

Tack alla föräldrar för att jag får låna era fantastiska grabbar.  ;o) 

Björn Compier.  

 


