
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 5/10 -22 

Elevloggare: Malin, Elisa  

Personalloggare:  Sofia 

Position: N 40 grader 40,3 minuter. E 009 grader, 6,8 minuter 

Planerat datum för att segla vidare: 5 oktober 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  9 oktober 

Väder: Sol, Nordlig vind 5 m/s 

 

Elevlogg:  
Idag är det den 5 oktober och dagen började i Porto. Det blev en vanlig städning för alla på morgonen 

och sedan lektioner i FB och NB, då vi började ett nytt matprojekt. Till lunch fick vi en ljuvlig curry-

soppa med naanbröd. På eftermiddagen sa vi sedan adjö till Porto och kastade loss mot Portimao. Vi 

solade på båten tack vare det fina vädret. Det kom även många delfiner och hoppade bredvid Älva i 

solnedgången. När mörkret kom så blev det filmmys för många med Pirates of the Caribbean, vid 

världens ände (we recommend). Många var trötta och därför gick och la sig tidigt för att nästa härliga 

dag skulle komma och ge oss nya härliga möjligheter och glatt humör. 

Xoxo Elisa, Malin och Älva 

 



Personallogg:  
Så var vår tid i Porto till ända. Vid 14:00 idag tog vi lots och kastade loss. Lotsen är en person som är 

specialist på sin specifika farled. Den här lotsen hade alltså stenkoll på hur strömmar och vindar 

påverkar fartyg som är på väg in och ut ur just hamnen i Porto.  

Nu puttrar vi vidare till Portimao i södra Portugal. Planen är att besöka ett universitet som Lasse fått 

kontakt med via det marina centret som de besökte i Roscoff. Det är spännande att segla med MB i 

vatten som vi under mina tidigare år har seglat med LK i. Det innebär att vi hela tiden utvärderar och 

ändrar på planen. Nu har vi nog kommit fram till en slutgiltig plan. Efter Portimao kommer vi att gå 

direkt till Malaga och alltså hoppa över Gibraltar som hamn. Vi mailade marinan där och de har inte 

plats för fartyg i vår storlek. När vi kommer fram till Malaga så hyr vi en buss en dag och bussar 

eleverna till Gibraltar så att de inte missar den utflykten.  

Mer än halva resan har gått och det märks att eleverna börjar bli trötta men också att de börjar få 

koll på rutinerna ombord. Nu försöker vi få upp energin igen och så tar vi oss utan problem hela 

vägen till Malaga. 

Hoppas ni har det bra därhemma. Här har vi det fint. 

/Sofia 

 

 


