
Logg	från	A� lva	 

Datum: 22/11 

Elevloggare: Otto och Andre 

Personalloggare: Bengt  

Position: Lanzarote, Marina Rubicon 

Segelsättning:  

Fart:      

Kurs:  

Beräknad ankomst till nästa hamn:  

Planerat datum för att segla vidare: 24 nov 

Väder:  Varmt med 25 grader 

 

Elevlogg:  

Dagen startade med en god yoghurt frukost som byssalaget serverade. Strax efter började vi med 

’’klart skepp’’ som innebär att fartyget ska vara rent och städat. Varje vaktlag ansvarar för sitt 

städområde samt sin egen hytt. Efter städningen så fortsatte vi med att bygga våra segelbåtar inför 

den årliga regattan. Vissa testseglade båtarna i vattnet medan andra fortsatte med trimning av segel 

och finjustera skroven. Tävlingen går ut på att båtarna ska gå på plattläns (vinden rakt akterifrån) och 

ta sig ungefär 20m till pontonen. Efter många tappra försök så hade vi en vinnare. Johannes och 

Calles båt segrade och vann tävlingen. När tävlingen slutade så fick vi ledigt och vissa gick ner till 

stranden och snorklade medans andra var ute och kollade runt i byn. Många är trötta efter att ha 

varit i solen lite för länge. Men det är svårt att klaga när man ser alla bilder med snöblask i 

Stockholm… 

Skepp ohoj  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Personallogg:  

I dag var äntligen den stora dagen inne. Det har funderats, konstruerats, byggts, diskuterats, 

spionerats, provats, byggts om och justerats inför denna dag och nu skulle det tävlas. 

Alla samlades kl. 10.00 för en gemensam fotografering. Därefter möttes kombattanterna i ett 

matchrace, dvs. 2 och 2 i olika heat. Vinnarna i varje heat gick vidare till en A final och förlorarna till 

en B final. Många dråpliga och roliga situationer uppstod. Hugos och Nils Ges stora katamaran med 

spinnaker seglade fort men lyckades missa bryggan som var mållinjen och seglade ut till havs. Ett 

rådigt ingripande från Älvas alerta besättning, som kastade sig i ribben och hämtade hem båten, 

innebar en fortsättning i B finalen som de vann. Andra tog en väldig lång väg till målet och verkade 

tveka på slutet till ägarnas förtvivlan. A och B finalerna gick till så att alla startade samtidigt och först i 

mål vann. I A finalen stod Calle B och Johannes som segrare med sin mikronesiska utriggarkanot 

(trimaran med korta sidopontoner) .  Sedan möttes segrarna i A och B finalen i en slutlig kamp som 

Calle och Johannes vann. Grattis. Det var en mängd olika konstruktioner som deltog och i år var det 

faktiskt bara en enda som sjönk, ett bra resultat och en kul tävling. 

 

Bengt  


