
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  5 augusti 2020 

Elevloggare:  Ben och Oliver  

Personalloggare:  Benke 

Position:  N60°20’, E18°20’ 

Segelsättning:  Storen, focken, stagfocken, yttre klyvaren 

Fart:  5,5 kn 

Kurs:  349 grader 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Stugsund i morgon förmiddag 

Planerat datum för att segla vidare:  I morgon eftermiddag 

Väder:  Molnigt 

 

 

Elevlogg:  
Vi seglade hela natten tills klockan 04 efter det gick vi på motor. Så dagen började på morgonen. Vi 

anlände till Öregrund klockan 09:15. Två elever körde iland och väntade vid kajen för att ta emot 

trossarna medan vi på Älva gjorde oss redo för tilläggning i Öregrund. Det var många åskådare vid 

hamnen som tyckte det var spännande.  

Under dagen fick vi ha lektioner och vi hade vår första VHF och sjömanskapslektion. Sedan fick vi tid 

till att upptäcka vad som fanns i Öregrund. Klockan 18:20 skulle vi förbereda för att kasta loss och 

vara beredda med fendrar och se till att båten inte slår i bryggan. Det var många åskådare när vi 

kastade loss. Vi gick för motor ut från hamn och efter det hissade vi segel; storen, focken, stagfocken 

och yttre klyvaren. 

 



 

 



 

 

 

 



 
Älva lämnar Öregrund 

 

Personallogg: 
Hej! Jag heter Benke och är överstyrman ombord. Det var ett tag sedan vi seglade sist och vi har 

jobbat med båten från i början på april ända in i det sista före avgång. Bryggdäck är renoverats. Det 

har målats och slipats med mera men nu är vi äntligen klara. Nu känns det roligt att komma ut på 

sjön igen. Extra kul blir det att få segla norrut till mina hemmavatten. 

Vi kommer härnäst till Stugsund Söderhamn och därefter blir det Härnösand, min gamla hemstad. 

Sundsvall seglar vi förbi och det kanske blir en annan gång. Häggvik Nordingrå är en vacker plats som 

vi också kommer att besöka. Där finns ett utomhusmuseum med en massa gamla båtar och fordon 

med mera att kolla på. Seglingen mot Gotska Sandön ser vi också fram emot.  

 

Hälsningar Benke 


