
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2019-11-13 

Elevloggare: Leon och Fabian  

Personalloggare: Bengt  

Position: N 33° 19, 7´ W 009° 44, 1´ 

Segelsättning: Bredfock 

Fart: 3 knop 

Kurs: 215 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 4 dagar  

Väder: Det har varit soligt med lite moln och en liten regnskur  

 

Elevlogg: 
Dagen började med frukost kvart över 7. Hälften av alla vaktlagen hade lektioner på morgonen 

medan hälften hade vakt och styrde båten eller hade frivakt.  

Idag började vi också bygga båtar av mjölkpaket, tejp, snöre och två pinnar som vi sedan ska tävla 

med på Lanzarote. Sen på eftermiddagen så bytte vi så de som styrde och hade frivakt på morgonen 

hade lektioner på eftermiddagen och tvärt om. 

På eftermiddagen har vi haft VHF lektion med styrmannen Sofia på båten. Sen så åt vi pastasallad 

med lax. Båda vi två har även provat på att vara sjösjuka. Jag, Leon var sjösjuk hela dagen igår och 

Fabian är inne på sitt andra dygn. Lukas och Malte har också byggt en gunga framför styrhytten.  

Nu på kvällen har även många av oss på båten sett delfiner. Alva säger att det är flasknosdelfiner. 

Coolt! Vi har även hissat bredfocken och nu forsar vi fram. 

 

Personallogg: 
Eleverna har satts på prov det senaste dygnet. Inte något hårt väder men tillräckligt med dyningar för 

våra ovana sjömän. En del sjösjuka förstås men byssavakten har nog haft det tuffast. Inte lätt att laga 

mat och bära ut det i ett rullande slingrande fartyg men de har knogat på efter bästa förmåga. Sjön 

blev lugnare under dagen och humöret steg på eleverna. 

Jag har ägnat några lektioner åt vilka faktorer som påverkar farten på en segelbåt och har mött ett 

stort intresse från våra lärjungar. De kunskaperna ska nu omvandlas till olika mjölkkartongssegel-

båtar som ska tävla mot varandra när vi kommer till Lanzarote. I dag har de mest ägnat sig åt att 

lägga pannan i djupa veck och diskutera vilken modell man ska satsa på. Några har också kommit 

igång med sitt bygge. 



 

 



 

 

 


