
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 13 januari 2020 

Elevloggare: Wilmer och Clara  

Personalloggare: Frida 

Position: Mellan Teneriffa och La Graciosa, (28⁰55,014’ N : 14⁰ 35,645’ W) 

Segelsättning: Storen, focken och stagfocken uppe 

Fart: 4 knop 

Kurs: 100 grader 

Beräknad ankomst till La Graciosa: Vid lunchtid i morgon  

Planerat datum för att segla vidare mot Arrecife: I morgon kväll 

Väder:  Delvis molnigt 

 

 

Elevlogg:  

Efter första natten till sjöss var det inte många som varken mådde bra eller var särskilt ut-

vilade. Vågorna var upp till 5 meter höga. Ungefär hälften av klassen var sjösjuka under 

dagen och flera personer matade fiskarna, rekordet ligger för tillfället på 5 matningar. 

Under morgonen satte vi segel för första gången (storen, focken och stagfocken) vilket vi 

tror många uppskattade eftersom det stabiliserade skeppet. Trots sjösjukan fanns även en 

hel del höjdpunkter; vi såg delfiner som lekte i vågorna, två stycken havssköldpaddor och en 

elyseisk sol upp- och nedgång. På grund av bristen på välmående personer behövde vi alla 

hjälpas åt för att få både byssan och vakten att gå ihop. Vi hade en spännande mattelektion 

med en sjösjuk Micke. 

Efter middagen lyssnade vi på vaktlag 1:s presentation om La Graciosa. Dagen avslutades 

med en superkladdig kladdkaka och nu är alla taggade på en god natts sömn och fast mark 

under fötterna.  

Simma lugnt!!! Nu Orcar vi inte mer ☺ 







 
 

 

Personallogg:  
Hej allihopa! 

Dagen ombord har varit väldigt trevlig även om alla inte har mått toppen. På 4-8 vakten har vi övat 

knopar, lanternor och tittat på olika stjärnkonstellationer. 

Dagvakten var extra trevlig då solen tittade fram och värmde oss lite i blåsten. Eleverna har varit 

superduktiga på vakten och det är så himla härligt att segla med elever som är så intresserade av allt 

som händer ombord ☺. Hela vakten har de frågat om navigation, segel, byssatjänst, knopar, övnings-

uppgifter m.m. Det är också väldigt härligt att se att de hjälper och stöttar varandra när alla inte mår 

bra eller kommer ihåg vad de ska göra i vissa moment ombord. De lyfter varandra och stämningen 

ombord! 

Nu ska vi som vanligt avsluta dagen med en film och lite smågodis ☺ 

Ha de så gött därhemma // Frida 


