
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 22/9-22 

Elevloggare: Oskar och Ida   

Personalloggare:  Sofia 

Position:  N49°25.152`  W3°31.826` 

Planerat datum för att segla vidare: 24/9 - 22 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  - 08:00 23/8 - 22  

Väder: Sol/ klart väder SW 5 m/s 

 

 

 

 

Elevlogg:  
Dagen började med en frukost som serverades 07:15, av vaktlag 1. Därefter städade vi runtom i 

båten. Vid klockan 09 hade alla vaktlag sina första lektioner, som innefattade fartygsbefäl och 

engelska. Under fartygsbefälet lärde vi oss knopar och deras användningsområden. Exempel på 

knopar vi lärde oss är pålstek, dubbelt halvslag och skotstek. 

På engelskalektionen diskuterade vi våra intervjuer som vi gjorde i Portsmouth. Vi åt lunch vid 

klockan 12:00, då det serverades pastapesto. Dagen fortsatte med utspridda lektioner fram till 

klockan 17:15. Efter det åt vi middag, potatis och purjolökssoppa med nybakat bröd. Alla elever njöt 

av den goda maten.  

Vid flera tillfällen under dagen såg vi delfiner som simmade och lekte vid fören. Vi kunde identifiera 

dem som Common Dolphins. Dessutom såg vi havssulor som jagade. Havssulor är stora vita fåglar 

som har svarta vingspetsar. 

Dagen innefattade fint väder, ett lugnt hav och glada miner.  

Med Vänliga Hälsningar Älva, Ida och Oskar. 



 

      

Personallogg:  
Första dygnet till sjöss har förlöpt i lugn och ro. Lugnt fint väder har gett glada och positiva elever 

även om de tidvis var lite trötta under den introlektion jag hade idag. =)  

Under introlektionen gick jag igenom upplägget på kursen och vad som förväntas av eleverna när det 

gäller eget arbete. De läser under den här seglingen kustskepparintyget och det är ganska mycket 

information som ska tas in. Det innebär att utöver de lärarledda lektionerna kommer de att behöva 

lägga ner nästan lika mycket tid på att göra övningar i styrhytten och att plugga på egen hand.  

För att de ska få lite hjälp i självstudierna kommer vi att ha vad vi kallar pluggstugor. Det är helt 

enkelt en besättningsmedlem som sitter i mässen kvällstid under bestämda tider och finns till hands 

för elever som vill ställa frågor om studierna.  

Nu under dagen har vi annars gjort diverse kringelkrokar i ett desperat letande efter uppkoppling. Vi 

ser ut som att vi helt har tappat det om man tittar på vårt track (dvs. spåret efter var vi har gått 

under det senaste dygnet). Förhoppningsvis hinner vi får i väg alla papper så att vi imorgon bitti 

klockan 08.30 svensk tid får ta lots och för första gången lägga till i Roscoff med Älva. Håll tummarna.  

Nu är klockan 22.45 och jag borde gått och lagt mig för länge sen men ibland måste man jobba lite 

mer än tänkt för att försöka lösa saker och då får man sova ikapp en annan livstid. 

Hoppas ni inte fryser ihjäl där hemma. Här har vi det ändå okej med sol och 17-20 grader. 

/Sofia (2:e styrman) 

 

 


