
Logg	från	A� lva	 

Datum: 2018-11-11 

Elevloggare:  Erik Bohlin & Jim Kronqvist  

Personal/ Lärar loggare: Björn C & Kalle B 

Position: N 33° 49´ W 008° 42´ 

Segelsättning: Ingen 

Fart: 6.5 KN  

Kurs: 233°   

Beräknad ankomst till nästa hamn: 15/11 

Planerat datum för att segla vidare: ? 

Väder: Blå klar himmel med sol och temperatur på 19°C  

 

Elevlogg:  

Hallå alla där hemma! 

Nu så är dag 2 av de 5 dagarna till havs avklarad. Vi håller våra stabila 6,5 KN för motor, på väg till 

Kanarieöarna. Idag så bytte vi vakttider. Vi i vaktlag Bravo bytte till Byssan från 8-12-vakten. Och den 

har vi nu i 5 dagar. Det gungar i Älva från svallen från Atlanten. Några vart sjösjuka! Överlag så är det 

ingen fara. Dagen bestod av VHF-lektion och båtsystemlektion, då vi gick igenom Älvas water makers 

som tillför oss vatten på 200 liter i timmen. Byssans vakt innebär att ta hand om alla måltider 

ombord, samt städning  före och efter måltid.  Idag så hade vi även turen att få se val och delfiner.  

Alla elever samt besättning hälsar hem till kalla Sverige;)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Personallogg: 

Ytterligare en fantastisk dag på havet. Älvas trygga gungningar på Atlanten har gjort att dagen för 

våra elever har kantats av sjösjuka och trötthet, men piggats upp av en fantastisk mat från vårat 

enastående byssanlag, lett av vår landsgranne Simon från Norge. Sjösjukan försvann ännu mer när vi 

siktade en Kaskelottval och flertalet delfiner ganska nära Älva. Alla lektionerna ombord har vi lyckats 

genomföra med hjälp av våra tappra elever. I båtsystemskursen har eleverna smugit runt i Älvas 

inredning för att inte väcka de som sover lite på dagen efter att ha haft nattvakt. De har lärt sig Älvas 

fläktsystem, toasystem och hur watermakern fungerar. Eleverna har även fått föreläsning om hur 

man minns saker och vikten av att må bra när man lär sig saker. Nu när kvällen kommer lägger sig 

lugnet ombord och nattvakterna navigerar oss tryggt genom natten. 


