
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2021-09-11 

Elevloggare: Philip och Laura 

Personalloggare:  Lasse 

Position:  Smögen  

Planerat datum för att segla vidare: 2021-09-12 kl 09.00 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Lysekil några timmar senare 

Väder: Regnigt och grått 

 

 

Elevlogg:  
TTjenamors där hemma! Här i Smögen har vi haft en regnig dag. Morgonen startade som vanligt runt 

07.00 med frukost och sedan en fartfylld städning. Dagen bestod av lektioner, i både marinbiologi 

och fartygsbefäl, där vi arbetade på våra mjukbottenrapporter respektive kustskepparen. På efter-

middagen ägnade vi oss alla åt olika saker. Några gav sig iväg för shopping, medan några stannade 

hemma och flitigt ägnade sig åt olika studier. 

När middagen nalkades drog sig alla undan för att klä upp sig på temat, ”zoommöte”, för kvällens 

trerättersmiddag. Alla ombord spatserade en stund senare in på middagen med finklädda över-

kroppar och pyjamasstuk på underkroppen. Byssalaget serverade en mycket fin middag bestående av 

hembakad, smörstekt bruschetta med tomat och vitlök, följt av en mycket god svamprisotto med 

ugnsgrillad sparris. Till efterrätt fick vi njuta av chokladmousse, med björnbärsspegel toppat med 

citronmeliss. Kvällen avslutas med pluggstuga med Sofia och diverse andra aktiviteter! 

Ta hand om er, kram och puss Laura och Philip! 

     

Personallogg:  
Hej igen! 
Så här års är det ganska lugnt här i Smögen till skillnad från sommaren. För er som inte varit här så är 

det ett fint samhälle längst ute i havsbandet. Fortfarande kommer en del båtar in i gästhamnen, men 

inte alls i samma utsträckning som under högsäsong. 

Idag har det varit en dag ombord med mycket lektioner. Eleverna har fortsatt att skriva på sina mjuk-

bottenrapporter och i kustskepparen har de lärt sig allt om fyrkaraktärer och navigation i dimma. 

Imorgon efter frukost kommer vi gå till (ja, det heter så på ”båtiska”) Lysekil där vi bl.a kommer 

besöka Havets hus. Dessutom ska eleverna skriva kustskepparprovet, vilket säkerligen kommer gå 

bra. Det blir även pluggstuga vid två tillfällen, en ikväll och en i morgon kväll.  



De senaste dagarna har jag också haft samtal med varje vaktlag. Detta för att stämma av hur lagen 

fungerar, om det är något speciellt de vill ta upp, hur det fungerar med vaktpassen etc. Allting verkar 

flyta på som det ska, inga konstigheter här inte. 

På återhörande 

Lasse 

 


