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Väder:  Soligt och blåsigt 

Dagens logg 

Elevlogg: 

Hola Amigos, como estás??????? 

Idag har det varit en fantastisk dag med mycket sol och även lite blåsigt. Några av oss hittade till 

poolen här i Marinan och har solat och badat flitigt. Aloe vera konsumtionen överstiger snart sin 

maxgräns här på båten, särskilt för Amanda. Hon är röd som en kräfta.  

Vi får låna duschar här i marinan vilket är otroligt härligt för dom är jättesköna. Dock stod det en båt i 

vägen idag så att vi var tvungna att gå tillbaka och runt för att komma tillbaka till Älva från 

duscharna:/  

Just nu är vi alla lite utspridda här. Några är på promenad. Ganska många springer och tränar 

(#aldrigvila #kvarg) och andra ägnar sig åt studier.  Mackan surfar på nätet. 

Idag hade byssan gänget (det var vi det) jobbat hårt och försett oss alla med en hejdundrande 

vegetarisk trerättersmiddag. Underbart! 

Stämningen är just  nu lite spänd här på båten tyvärr. Men det går nog över snart :) 

Ha det fint där hemma! 

Hasta luego! 

Ps. Idag har Matilda spöat skiten ur ALLA! :D 

  

  



Besättningslogg: 

Dagarna flyter på i rask takt ombord, om inte annat så märks det på att i natt är det vaktbyte igen. 

Det betyder att halva MB11a:s segling har avverkats. Till middagen märktes det genom att byssalaget 

avslutade sin vecka med en sedvanlig trerättersmiddag som för första gången var helt vegetarisk och 

mycket lyckad. 

Lektionerna idag har ägnats åt meterologi med Erik i fartygsbefälskursen och Ola försöker få ett 

avslut på rapportskrivning i marinbiologi innan han ska flyga hem på måndag. 

Vi har även hunnit med att förhala (flytta) Älva en båtlängd framåt då en segelbåt behövde lyftas upp 

på kajen där vi låg. Det är en fransk kappseglingsbåt, en av deltagarna i jorden runt seglingen ”Volvo 

ocean Race” och anledningen till att dom behövde lyftas upp där vi låg, är deras djupgående på 4,5m. 

Det är en ganska imponerande syn att se båten på land bredvid Älva. 

Stämningen ombord är fortfarande på topp och det är med lite skräckblandad förtjusning vi ser fram 

emot dom två, lite längre, seglingsetapperna som återstår av den här seglatsen. 

Hälsningar 

Björn Warden 

  

 


