
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2019-11-18 

Elevloggare: Emil, Oscar T 

Personalloggare: Veronica 

Position: Arrecife, Lanzarote 

Segelsättning: - 

Fart:  - 

Kurs:  - 

Beräknad ankomst till nästa hamn: - 

Väder: 22 grader och sol 

 

Elevlogg: 
Idag har det varit olika aktiviteter/uppgifter för oss. Delta och Alpha har fått klättra upp i fockmasten 

och gå ut på rån (den vågräta bommen i masten längst fram). Samtliga klättrande tyckte det var 

väldigt roligt och spännande att få komma så högt upp. En person fick svindel och valde att vända om 

efter att ha klättrat upp en bit. Resten (Bravo och Charlie) hade lektion i maskinrummet där de bland 

annat fått kika på en generatormotor som skurit. Det var även en historisk seglingslektion med 

Bengt. Den handlade om livet ombord på segelfartyg förr i historien vilket var väldigt intressant. 

Vi har även fått sätta våra båtbyggen på test i Mjölkpaket cup. Vi hade strålande sol, vind och några 

enstaka moln under de olika heaten. Tävlingen var indelad i 6 st heat där båtarna ställts mot 

varandra två och två. Förloraren i varje heat gick till en B-final och vinnaren gick till en A-final. Tyvärr 

ändrades antalet båtar som skulle vara i A- respektive B-finalerna på grund av oförutsägbara vindar 

som drog båtarna i fel riktning. Finalerna såg tillslut ut som följande: 

 

A-final: 

• Erik och Emil 

• Fabian och Hampus  

• Leon och Viktor 

• Isak och Joakim 

  



B-final: 

• Jonathan och Oscar T 

• Hugo 

• Elias och Oskar D 

• Jack och David 

• Edgar och Wille 

• Philip och Lukas 

• Leo och Teo 

• Malte och Miranda 

 

Slutgiltigt resultat efter båda finalerna: 

B-final: 

1. Leo och Teo 

2. Edgar och Wille 

3. Philip och Lukas 

DNF: 

Hugo, Jack och David, Jonathan och Oscar T, Malte och Miranda och Elias och Oskar D. 

A-final: 

1. Leon och Viktor 

2. Isak och Joakim 

3. Fabian och Hampus 

4. Emil och Erik 

Sedan gav Bengt ett så kallat ”Wildcard” där båtar som presterat bra men inte kvalificerat sig till final 

får en extra chans. Detta är resultatet efter ”Wildcardet”: 

1. Edgar och Wille 

2. Leon och Viktor 

3. Leo och Teo 

4. Philip och Lukas 

Den vinnande båten som är Edgar och Wille i detta fall kommer få ett pris som ännu inte är avslöjat 

på avslutningsmiddagen i Las Palmas. 



 

 

 



Personallogg: 
Halloj alla där hemma, hoppas ni har det bra i kylan. Vi har det superbra i värmen ☺ 

 

Jag heter Veronica och är jungman här ombord och är en gammal elev som gick marinbiologilinjen 

(MB) och gick ut i våras. Jag kände att jag inte riktigt var klar med skolan så tog ett par månader till 

sjöss, och jag gillar verkligen livet ombord ☺ 

 

Under förmiddagen så var vissa av oss instruktörer för riggklättringen, och det gick superbra, och 

eleverna lyssnade väl. Så ni kan vara stolta där hemma över era ungdomar! De andra i besättningen 

arbetade lite med att få ut en trasig tvättmaskin från båten och det var ju lite klurigt. Men det gick ju 

bra tillslut, skönt. Sen så fixade vi med lite annat, bland annat med den nya tvättmaskinen som 

kommit och Alva var domare och ribbåtsförare i klassens seglingsrace. Vi hann inte med så jätte-

mycket idag då ett par ur besättningen har tagit en välförtjänt ledig dag, men men vi tar nya tag 

imorgon ☺  

Ni får ha det så bra sålänge!  

/Veronica 

 

 


