
Logg	från	A� lva	 

Datum:  19 februari 2017 

Elevloggare:  Alexander O och Kate W  

Personalloggare:  Marcus Gunnari 

Position:  Snart i sundet mellan Lanzarote och Fuerteventura 

Segelsättning: Storsegel, fock och stagfock 

Fart: 4,5 knop, stöttar med motor 

Kurs: 065 deg 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Arecife, Lanzarote, måndag morgon 

Planerat datum för att segla vidare: 19 februari 2017 

Väder: Växlande molnighet 

 

Elevlogg: 

07.30 Frukost. Det var en tapper skara som släpade sig upp i morse. Trötthet och sjösjuka har 

drabbat ett par av oss elever ombord. Efter frukost blev det städning av egna hytter och allmänna 

utrymmen. 

 

09.00 Lektion med Kristian Vi såg en film om en sjöolycka på ett stort handelsfartyg och gjorde en 

egen haveriutredning. Väldigt intressant att analysera och se hur olika inblandade  ser olika på en och 

samma situation. Det är ofta små fel tillsammans blir en större allvarlig händelse. 

Det kan inte vara lätt att göra en riktig utredning. Vi såg på filmen hur besättningsmedlemmarna 

reagerade. Men en haveriutredare har bara besättningens egna berättelser att gå efter och ser inte 

fysiskt vad som hänt. 

 

Efter det var det ”hopp och lek” vilket för de flesta betydde bingen medan andra tog sina vakter. En 

väldigt lugn och stillsam dag ombord.  

Skepp O´hoj! 

Oriz & Kate 



 

 

Personallogg: 

 

Första dygnet till sjöss är förbi och rutinerna börjar sätta sig ombord. Eleverna jobbar i sina vaktlag 

dag som natt och ställer upp för varandra när sjösjuka och trötthet smyger sig på. Att sköta sina 

uppgifter är inte helt enkla uppgifter när arbetsplatsen aldrig är stilla, men eleverna i YH15 biter ihop 

och får det att fungera bra. Vakt på bryggan varvas med lektioner och matlagning, och när frivakten 

kommer försvinner många ner i sina kojer för att samla kraft till nästa vakt. Att värna om sin sömn är 

en lärdom eleverna snabbt fått erfara. 

Vi siktar för tillfället Fuerteventuras nordvästra sida, och under kvällen och natten kommer vi passera 

genom sundet mellan Fuerteventura och Lanzarote för att efter frukost imorgon förtöja i Arrecife. 

Tills dess fortsätter vi som gångna dygnet med vakt, en bit mat och sömn. 

Med vänlig hälsning 

Marcus Gunnari 

Överstyrman  

 

 



 

 

 


