
Elevlogg:  

Datum:  4 februari 

Elevloggare:  Julia Warnerman  

Personalloggare: Erik o Robban 

Position: La Gomera 

Segelsättning: Ingen  

Fart: 0 knop 

Kurs: Ingen 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 7 februari 

Planerat datum för att segla vidare: 5 februari 

Väder: Soligt med växlande molnighet 

Väder: Sol med växlande molnighet 

 

Elevlogg:  

Tja tja loggen! Tidigt denna morgon utbyttes fullmånen mot en sol som lyste över La Gomera. När 

solen stigit förberedde vi skeppet för att kunna lägga till vid en liten hamn.  Planen för en dag i La 

Gomera var att alla skulle få en välförtjänad ledig dag att upptäcka ön på. Innan lunch så gjordes 

delar av skeppet rent samt planering och arbete för den kommande presentationen som vi kommer 

att ha i vårt seglingsprojekt. Efter en samling, samtal och schemaskrivande för kommande dagar så 

kunde vi avnjuta byssans goda mat och släppa skolarbetet för en stund. Några badade från båten 

genom att hoppa från peket, vattnet beskrevs som ”svensk sommar”.  Vi hade alla lite olika planer för 

en ledig dag: En grupp gick iväg för att vandra och upptäcka öns natur, några gick för att spela lite 

fotboll på en närliggande fotbollsplan. Jag och några andra gick för att upptäcka stans små butiker 

och atmosfär samt ta en fika på ett litet café i solen. Mot kvällen gick alla ut på restaurang för att äta 

middag.  

Personallogg:  

Igår kväll avgick vi från ett regnigt La Palma för ett kort besök  i Valle Gran Rey som är en trevlig liten 

by på västra La Gomera.  Vi la till i morse och efter städning så var eleverna lediga och vi satte full 

fart. Skador på fribordet från sista hamnen, rostlagning på däck, riggarbete och underhåll i maskin. 

Sedvanligt arbete alltså. I morgon kväll avgår vi mot vår sista hamn för denna tur som har varit väldigt 

trevlig. 

Ha det bra / Erik o Robban 



 

hamnen i Valle Gran Rey, La Gomera 

 


