
Logg	från	A� lva	 

Datum: 15/1 -17 

Elevloggare:  Felix & Bolin 

Personalloggare:   

Position:  27
o

54’N 14
o

14’W 

Segelsättning:  Storsegel, fock, stag-fock, inre- & yttreklyvare 

Fart: 5,3 kn 

Kurs:  105
o

  

Beräknad ankomst till nästa hamn:  18/1 -17 

Väder: Molnigt med skymtar av solstrålar.  

 

Elevlogg:  

Elsas födelsedag och den andra dagen till havs börjar med att mässen var halvtom till frukost, 

fortfarande ligger många och mår dåligt i hytterna. Direkt efter en städning av fartyget påbörjas de 

första riktiga lektionerna ombord och allt eftersom vaknar folk till liv. Det som pågår är matematik 

och fartygsbefäl. 

Uppe på däck sker de vanliga vakterna, men ett av vaktlagen fick turen nog att vara de första, på 

denna resa, att uppleva delfiner bara några meter från båten. De fick många avundsjuka reaktioner 

medan de berättade för resten av klassen, men säkerligen kommer fler chanser! 

Idag har vi seglat strax under Fuerteventura och på vägen lyckades några finna lite telefon täckning 

att ringa hem med. Efter en lång dag som inte än var slut satte sig klassen för att se Mamma Mia i 

salongen och två tappra kämpar skriver nu loggen. Vi hälsar varmt till alla er där hemma och saknar 

er. Hoppas ni har det lika bra som vi 25 personer som trängs framför en liten TV i salongen. 



 

 



 

 

Personallogg:   
Hej på er där hemma! 

Idag har vi fortsatt vår fina segling mot Agadir, dit vi beräknar ankomst på onsdag förmiddag. Det var 

en liten skara elever man mötte vid frukosten efter nattens rullande. Vart efter har fler kvicknat till 

och fått sina sjöben.  

Idag och jag haft 2 lektioner med eleverna, vi har startat upp Fartygsbefälskursen. Vi har börjat gå 

igenom sjökortet och påbörjat navigationsdelen.   

Nu har vi precis gjort ett slag och har en kurs på 035 grader och passerar sydost om Fuerteventura. Vi 

har skönt gung i båten och stjärnklar himmel så det väntar en fantastisk nattvakt. 

 

Ha det gott där hemma! 

Mvh Zarah Q 

 


