
Logg från Älva  
Datum: 31/5-2014 

Elevloggare: Clara-Filippa 

Personalloggare:  Frida W 

Position: Lådna 

Segelsättning: - 

Fart: - 

Kurs: - 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Stocksund måndag 13.00 

Väder: Klart men lite skurar då och då  

  

Elevlogg:  

Hejsan, dag var det som vanligt frukost vid kvart över sju, sedan hade vi knoplektion där vi lärde oss 

tagla vilket man gör för att motverka att tampar ska fransa upp sig. Sedan har vi haft vår sista 

fysiklektion där vi gick igenom det sista inför nationella provet. Efter lunch idag fick vi tillbaka våra 

VHF-prov och det var stålande resultat, bara några enstaka kommer att få tenta om nöd-delen.  Vid 

14-tiden idag la vi till vid Lådna Låren här vi ska ligga tills på måndagmorgon då vi kommer bege oss 

mot Stocksund. Resten av dagen har gått till att plugga fysik och äta upp det sista i våra godisförvar. 

Efter middagen har de flesta varit på upptäcksfärd i hopp om att hitta en kiosk eftersom besättning 

lurat oss att det finns en på andra sidan ön för att få oss att gå ut i naturen.  Nu äter alla äppelpaj och 

pluggar in i det sista, ikväll ska vi kolla på film och baka chokladbollar.  

Nu ser vi fram emot morgondagens slutstädning!  

Hälsningar från Älva ☺ 

Besättningslogg: 

Dagen har varit något intensiv i byssan, tyvärr inte bara av det trevliga slaget. När 

eftermiddagsbackisarna kom in till mig i byssan var jag i ruiner. Som tur var så var de vid gott mod 

och piggade upp sin stackars kocka, så mat blev det idag också. En kvällspromenad för att rensa 

skallen i goda vänners sällskap satt på sin plats efter den hektiska arbetsdagen. Praktikanten hade 

spatt och tog tillfället i akt att leka av sig som ni ser på bilden under.  Imorgon blir det städdag hela 

dagen och grillbuffé på kvällskvisten.  Efter det är det bara några ynka timmar kvar tills vi kommer 

hem till er igen med vår Älva. Vi ses på kajen i Stocksund.  

/KockFrida 



 

 

 


