
Logg från Älva  
Datum: 30/8-14 

Loggskrivare elevlogg: Tova och Victor G 

Loggskrivare besättningslogg: Robert 

Position: N 56o 18,3   E 12o24,7 

Segelsättning: Alla segel satta förutom råseglet 

Fart: 7,7 Knop 

Kurs: 345o 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Måndag eftermiddag 

  

Hej alla loggläsare! Idag har varit en händelserik dag på Älva. Morgonen började med  
tårta och sång eftersom Lou fyller år, stort grattis till henne!  Rutten har varit intressant idag, 
under förmiddagen åkte vi igenom Falsterbo-kanalen och senare även under Öresundsbron. 
Detta har lett till att vakt och rodergängare (den som styr) har fått hålla koncentrationen uppe 
extra mycket.   

Under eftermiddagen gick larmet på Älva och alla skyndade sig upp på däck där det visade 
sig att vi skulle träna på en ”manöverbord situation”. Alla elever pekade på livbojen medan 
två i besättningen åkte ut med riben och hämtade upp den. Det gick toppen så nu kan alla 
ombord känna sig trygga. ☺ 

Efter  middagen tilltog vinden och vi fick order av vår käre kapten  Mattias att sätta segel. Det 
var spännande med mycket vind, regn och lite trassel i förseglen men nu är allt hissat och vi 
seglar mot Uddevalla. 

Som underhållning för evigt barnsliga Mb13a har nu leken ”nadisch” från vår BåBi-vecka på 
Långholmen förra året åter igen startats. I leken blir förloraren skyldig vinnaren en nadisch 
(en tjänst), och efter ett tag på båten är nog den mest förekommande nadischen massage... 

Nu tänker vi sätta oss och kolla på Game of Thrones med resten av crewet, ha det gött där 
hemma! 

//Tova och Victor G   

  

  

  



Besättningslogg. 

Hej på er 

Det här är min första segling på Älva.  Dagen ombord har varit lärorik. Vi har monterat upp 
det nya storseglet och haft en del spännande passager. Vi har också haft en övning (man över 
bord), alla tog det på allvar och kom snabb till samlingsstationen.  Nu beger vi oss ut på 
saltare vatten och har alla segel uppe. Rutinerna börjar sitta och det påminner lite om 
lumpen.  Det har snart gått en vecka sedan vi seglade från Stocksund och nu har jag börjat 
känna de här fantastiska eleverna och de är verkligen duktiga och fina.  

  
Matos Robert. 

 


