
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 27/5 

Elevloggare: Lou  

Personalloggare: - 

Position: 58°11,2’ N, 011°00,7’ E 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 1/6 

Väder: Blandat sol och moln 

 

 

 

Elevlogg:  
Hej igen loggen! 

Idag skriver jag, Lou igen då vi har behövt råddat om en massa på grund av sjösjuka. Men, dagen 

började faktiskt ganska bra! Efter frukosten och städningen var det nämligen dags för bad. Man fick 

hoppa från bryggdäck (där styrhytten är), från hela relingen och även från bogspröt. Det var den 

mest populära platsen och jag tror att nästan alla hoppade därifrån. Vissa modiga personer vågade 

till och med dyka från spröt! 

Efter att alla fått bada av sig lite var det dags att avbeslå seglena då vi kort efter avgick från vår 

ankringsplats. Till en början var det lite mysgung och vi åt en god biffstroganoff med ris till lunch. 

Men när jag skriver detta nu gungar det så mycket att allt i hela båten håller på och åker runt. Många 

är sjösjuka, vissa ligger däckade i sina hytter medan andra räknar och vill slå rekord på hur många 

gånger de spytt. Middagen var god, tortellini i tomatsås, men den skedde på lite utspritt håll då vissa 

åt uppe på däck där det oftast känns bättre att vara när man mår lite illa. De i byssan har fått kämpa 

hårt med disken för att inte skada sig på något eller ha sönder saker. Trots lite kraschar gick det i 

slutändan bra och allt och alla var hela. Tur det!  

Just nu är några på vakt, andra där uppe på däck för att återhämta sig lite medan vissa redan gått och 

lagt sig. Klokt beslut. 

Tack för mig! 

//Lou 

 

       

  



Personallogg:  
Hej! 

Ja då har vi hivat ankaret och satt segel söderut. Känns skönt att vi hann med en del lektioner i 

väntan på lite bättre väder men för de som längtat efter lite vågor och vind fick allt känna på det 

ändå. När vi väl kommit utanför kobbarna så möttes vi av hård kuling och ca 2,5 meter höga vågor i 

sidan, både sjön och vinden la sig under natten. Vi seglade på och toppade Älva i 9 knop under 

kvällen. 

 
Bad och led från Älva innan avgång.  

 



 
Äntligen är vi på väg igen. 

 

 


