
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  9/8 2020 

Elevloggare:  Edvin Kvissberg, Christian Carp  

Personalloggare:  Alva 

Position:  N 62°38,141´  E 17°56,436´  Härnösand  

Beräknad ankomst till nästa hamn:  10/8 kl. 13 

Planerat datum för att segla vidare:  Häggvik samma dag kl 19 

Väder:  Strålande solsken och lätt vind 

 

 

Elevlogg:  
Idag anlände vi till Härnösand på morgonkvisten. När vi lagt till vid kajen var det fria aktiviteter till 

lunch. Efter lunch fick halva klassen genomgå ett seminarium där våra kunskaper kring konstruktion 

av segelbåtar sattes på spel, andra halvan lästa engelska.  Sedan var det dags för tävling med båtarna 

som vi byggt färdigt. Hela klassen samlades vid bryggan där starten skulle ske, alla förberedde sina 

båtar för ett spektakulärt off-shore race. Båtarna skjutsades iväg med vinden, spänningen var total, 

vem skulle kamma hem segern egentligen?  

Det var inte alla som klarade sig över till andra sidan, några kapsejsade och några var nära på att 

sjunka. Men en vinnare blev det!  

Efter racet var det fria aktiviteter till middagen, följt av att några hade lektioner.  

 

Personallogg:  
Hej! 

Idag är det jag, Alva, som fått äran att skriva logg. Jag jobbar som lättmatros här ombord och har 

arbetat på Älva de senaste 2 ½ åren. Jag gick på Marina Läroverket och tog studenten 2017.  

Hittills har vi haft riktiga fina seglatser, Moder Jord har bjudit på bra väder och vind. Natten till idag 

blåste det upp ganska rejält och eleverna fick briljera med sina segelkunskaper. Väldigt kul att få se 

dem engagera sig och tycka att det är kul samtidigt! Vi la till efter frukosten och städade av hela 

båten. Killarna hade lektioner efter det och senare under dagen kom de lärare som ska byta av Ulrika 

och Björn, Kalle och Ingela.  

Väldigt spännande att se deras båt-race senare också! Bra jobbat av alla killar! 

Skepp o’ hoj 

Alva 

 



 

 

 



 

 


