
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 23 januari 2022 

Elevloggare: Axel och Wilmer 

Personalloggare:  Kapten Sören 

Position: Förtöjda i Arrecife 

Väder: Soligt och varmt 

 

Elevlogg:  
Host host host guess who´s 

back jo det är vi Axel och 

Wilmer. Vi startade dagen 

med att alla friska testades 

negativt vilket innebär att det 

inte var ett enda nytt fall på 

hela båten. Sedan hade vi 

nysläppta en radarlektion 

med vår finaste Benke. Vi 

hade även en praktisk lektion 

där vi gick genom alla 

funktioner som en radar har 

vilket var väldigt intressant! 

Några elever fick även klättra 

upp i riggen, häftigt!  

Vår middag idag blev BK även 

kallat Burger King, det sågs 

som en överraskning för alla i 

båten och vi tyckte om maten 

väldigt mycket. Segel har 

beslagits vilket är en process 

där man viker seglet och 

sedan ”syr” ihop det, detta 

gör man för att bibehålla 

seglets skick samt göra så att 

det håller sig fräscht. Det var väldigt fint väder med strålande sol under mestadels av dagen med ett 

UV-index på 5. Det var vad vi hade och bjuda på denna fina afton och vi hörs snart igen.  

Adios mis amigos! 

 



Personallogg: 

Ännu en bra dag som för oss närmare slutet på vår karantän! Inget nytt covid-fall ombord. Tvärtom 

har vi kunnat släppa ut tre av de som testades positivt i måndags, efter sex dagar och symptomfria. 

Förhoppningsvis kan vi segla på torsdag, om inga fler blir smittade. Testandet är det första som sker 

på morgonen. Vår duktiga lättmatros Madde (som har siktet inställt på att bli sjuksköterska) ropar in 

eleverna en efter en och sticker en testpinne i näsan på dem. Sedan är spänningen stor medan 

proven står och funderar i sina 15 minuter. Skall det lilla strecket visa sig? Nej! Hurra! 

Jag har börjat klättra med eleverna i riggen idag, alla som vill. Efter instruktion om hur man hanterar 

klätterselar och säkerhetslinor äntrar vi upp och ut på bredfocksrån, 18 meter över vattnet. Det är en 

härlig känsla att stå däruppe, med vid utsikt och vind i håret. Vi kan se hur däcket långt nedanför är 

klätt med solande eller pluggande elever och arbetande besättningsmedlemmar. 

Hälsningar från Sören 

 

 

 

 

 

 

 

 


