
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  06/08-20 

Elevloggare:  Axel, Max H 

Personalloggare:  Björn C 

Position:  61°18.260’N17°06.861’E 

Segelsättning:  Inga segel hissade 

Fart:  0 knop 

Kurs:  -  

Planerat datum för att segla vidare:  Ca 18:30 06/08 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Imorgon fredag 07/08  

Väder:  Lätt molnighet 22° 

 

Elevlogg:  
Idag så började vi dagen med att äta frukost 

som vanligt kl 07.15 i mässen, därefter skedde 

den dagliga städningen av hytter och vaktlagens 

ansvarsområden. Efter att ha motorseglat 

största delen av natten kom vi fram till 

Stugsund vid 10-tiden. Några hade lektioner i 

engelska eller konstruktion och resten var på 

studiebesök i en bogserbåt, när första gänget 

kom tillbaka var det dags för andra halvan av 

klassen att besöka samma bogserbåt. 

 

  



En stund innan middagen besökte vi SSRS 

Söderhamn/Stugsund och fick även gå 

ombord på en Stridsbåt 90 som ingick i 

deras flotta av båtar. Förhoppningsvis ska 

vi göra en övning när vi kommer ut på 

havet, men vi får se då de fick ett larm/ 

uppdrag som de var tvungna att utföra. 

 

 

 

När sjöräddningen kom så utförde vi övningen som gick ut på att skjuta ut en lina till dem vilket gör 

att man får möjlighet att bogsera vilket är viktigt om man hamnar i sjönöd. 

 

 

Personallogg:  
Nu har vi kastat loss och styr mot Hudiksvall med våra ansvarsfulla och grymt duktiga elever. Det blev 

en snabbvisit i vackra Stugsund/Söderhamn. Eleverna hann med två studiebesök, engelska och 

konstruktionslektioner. På konstruktionslektionerna går vi igenom vad som krävs för att bygga en 



snabb segelbåt samtidigt som de på engelskan läser och diskuterar hur den sjunde Hugoboss-Yachten 

med round-the-world sailor Alex Thomsons, är byggd och konstruerad. 

Fortsättningsvis på konstruktionslektionerna ska eleverna bygga kappseglingsbåtar i skala 1:10. 

Materialet är givet så samtliga team får samma förutsättningar att lyckas på racet som kommer 

framöver. Många kloka och kreativa konstruktioner ligger på teamens ritbord. 

Nu kallar bryggan och förberedelserna för övningen med sjöräddningen i Söderhamn och deras båt 

Rescue Arizona.  

Vid rodret just idag:  Björn Compier 

 


