
Logg från Älva 

Datum: 01/12-14  

Elevloggare: Jesper J Mbv14 Linn Mbv13 

Personalloggare:  Zarah 

Position:  Hamnen i Las Palmas 

Segelsättning:   

Fart:  

Kurs:  

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Puerto Restinga på El Hierro fredag morgon 

Planerat datum för att segla vidare:  onsdag morgon 

Väder:  Regnskurar, lite sol och molnigt  

Elevlogg: 

Hej alla hemma i Sverige! Dagen började som vanligt med frukost och städning. Vid 10.00-tiden 

började vi röra oss mot en strand där vi gjorde en hårdbottenexkursion, vi gick jättelångt, 

sammanlagt 7km som tog 45 minuter åt varje håll. När vi kom fram åt vi lunch, som vår kock Paul och 

byssanlaget gjorde. Efter lunchen så fick vi fritid så vi kunde kolla runt på området. Sen så började vi 

undersökningarna. Mbv14 gjorde en zonering och Mbv13 gjorde en hårdbottenundersökning och 

hittade bland annat en sjögurka, skitstor krabba, nakensnäcka ( en snigel utan skal ). Under tiden vi 

var där så drabbades vi av extremt väder ( Fett mycket regn ). När vi kom tillbaka till Älva så hade vi 

fritid i 1 timme 42 minuter och 33sekunder sen hade vi middag, vissa åt ute och de andra på båten, 

de som åt på båten fick panerad fisk, remouladsås, kokta ärtor, kokt potatis, rivna morötter och 

citron, som gjordes av vår fantastiska kock Paul. Det var extremt gott! Efter maten gick vissa på vakt 

och vissa besökte den extremt stora katamaranen som ligger bakom oss i hamnen. 



Tack å Hej! /Linn och JesperJ.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Personallogg:   

Hej på er hemma i decembervädret! 

Vädret här nere har varit varierande idag, mest sol men även två rejäla skurar. 

Vi i besättningen har haft det ensamt idag på båten eftersom eleverna har varit iväg och gjort 

undersökningar på en strand längre bort. Vi ombord har fortsatt med underhållsarbete och 

förberedande inför vår kommande segling. Vi har haft brandövning där vi använt vår 

rökdykarutrustning och vårat brandpumpsystem.  Vi har även fortsatt att bunkra båten med både 

mat och diesel inför kommande veckor. Vi avslutade denna dag med en fantastisk middag tack vare 

vår fantastiska kock Paul och vårt byssa gäng ☺ 

 Här nedan kommer en bild på de två rökdykarna och rökdykarledaren.  

Ha det så bra där hemma! 

/ Zarah ☺  

 

 

 


