
Logg	från	A� lva	 

Datum: 26/11 

Elevloggare: Jocke Tarzan 

Personalloggare: Bengt  

Position: santa cruz 

Segelsättning:  

Fart:  

Kurs:  

Beräknad ankomst till nästa hamn:  

Planerat datum för att segla vidare  

Väder: växlande molnighet, svaga växlande vindar, 22 grade 

Elevlogg:  

Dagen började som vanligt med frukost kl 07:15, efter det städade vi som vanligt hela båten på 

våra respektive områden. Kl 09:00 hade vi vårat nervösa VHF prov som förhoppningsvis gick 

vägen för alla. En del av vaktlagen hade lektioner som dem behövde ta igen samtidigt som dem 

övriga vakt lagen fick ledig tid fram till en fantastisk 3 rätters middag som bestod av en förrätt 

som innefattade toastskagen, därefter en mör och fin oxfile´ tillsammans med god potatis, 

bearnaise sås och en fin sallad. Middagen avslutade sedan med en härlig paj tillsammans med 

glass, det var jättegott! Kvällen rundades sedan av med ett föredrag av Krister angående hans 

segling runt Svalbard med sina 2 kompisar med målet att försöka ta världsrekordet att segla 

längst norrut med fritidsbåt. Han berättade om den tjocka isen, alla problem som uppstod på 

resans gång samt alla natur upplevelser han stött på med bland annat isbjörnar, valrossar, valar 

samt en enorm glaciär av is. Han berättade hur resan gått samt vad dem gjort under tiden dem 

var ute till havs och tiden dem låg inne i hamn samt deras svårigheter och hinder på vägen, t ex 

när dem tappade ett segel ute till havs. Resan slutade med att dem ej tog världsrekordet men fick 

en fantastisk upplevelse och en fantastisk historia som vi hade turen att lyssna på. Nu på kvällen 

väljer vissa att stanna på båten och vila sig inför deras hamnvakt medan andra väljer att uppleva 

den fantastiska staden. 

Personallogg:  

Efter att ha hjälpt Petra med att vara skrivvakt under VHF skrivningen var det så småningom 

dags för att ha egna lektioner. Det var två vaktlag som hade hamnat efter pga att de hade kallats 

upp på däck för att bärga segel när de skulle ha haft lektion men så är livet som lärare till sjöss 

ibland. Lektionerna handlade om ensamsegling över haven och de faror och speciella problem 

som är förknippat med det. Man över bord, ensamhet, fatta beslut , sömnbrist, hur  styr man när 

man sover etc. Lärjungarna visade ett stort intresse och ställde mycket frågor, det är roligt att 

vara lärare då.  
 

Bengt. 



 

 

 

 

 


