
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  02/09/2022 

Elevloggare: Edvin A, Samuel. 

Personalloggare: Björn Compier 

Position: Smögen. 

Planerat datum för att segla vidare: Onsdag morgon 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Lysekil onsdag middag 

Väder:  Sol och lätt västlig vind 

 

 

Elevlogg:   

Idag har vi ankommit till Smögen och vi kom fram ungefär klockan 13. På morgonen hade vi morgon-

städning som vanligt och efter det tog vi ner segel. När vi hade lagt till hade vi en snabb genomgång 

och några hade lektion och resten hjälptes åt att beslå seglen så att allt ser snyggt och prydligt ut. 

Sedan fick de som ville gå i land och utforska staden. Smögen är en fin och liten sommarstad och vi 

hade perfekt väder när kom in. Vi gick en vända och såg mycket fina platser samt lite butiker där man 

kan köpa godsaker. Vi fick lunch och middag ombord och maten var god. Några av oss gick till en 

fotbollsplan och lirade lite boll tills vi var slut och efter det har vi bara hängt på båten och tagit det 

lugnt.  

 

Personallogg:   
Nu har vi anlänt Smögen och ligger på bästa möjliga kajplatsen (Smögenbryggan). Vi har haft segel 

uppsatta hela vägen från Helsingör och bärgade dessa 10 minuter utanför hamnen. Seglingen, 

vakterna och tilläggningen gick helt smärtfritt. Era ungar är så grymma. 

På lektionerna har vi lagt det största fokuset på konstruktionsbiten som kommer resultera i ett segel-

race där man kan vinna ära och berömmelse … Det är lika viktigt att följa med på konstruktions-

lektionerna som det är på VHF-lektionerna (kommunikationsradio). Eftersom bägge avslutas med en 

skrivning som man måste klara för att få godkänt i kurserna. 

I eftermiddag och i kväll finns tid för att utforska Smögen på egen hand, dvs minst tre och tre, ingen 

går ensam. Nu ska vi se om vi kan få till lite krabbfiske på bryggan med lina, klädnypa och köttbullar. 

Lyckas vi så blir det krabbrace tillbaka i vattnet för krabborna. ;o) 

Planen för morgondagen är att utforska havsbottnen med hjälp av snorkelutrustning. 

Tills vi hörs, något att fundera eller förundras över.  



Kan man gilla havet? 

Havet kan sluka skepp, och flygplan. Havet kan vara otäckt, upphetsande, skrämmande, fruktansvärt, 

ödeläggande och går ej att tämja. 

Samtidigt kan havet vara underbart, lockande, fascinerande, ge kraft, liv, lugn, trygghet och sam-

hörighet.  

Hur kan man inte gilla havet? 

B Compier 

 

 

Väl förtöjda, styrbord till kaj 



 



 

Max instruerar i hur man beslår förseglen 

 

 

Skymningen sänker sig 


