
Logg från Älva  

Datum:  2018-02-02  

Elevloggare:  Nora & Erica L  

Personalloggare:  Nicole   

Position:  Öster om El Hierro 

Segelsättning: Storsegel, fock och stagfock 

Fart: 5 knop 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 3/2 på sena kvällen, Teneriffa 

Väder: Växlande molnighet med inslag av varm sol ca 20 grader och hård vind uppåt 20 m/s 

 

Elevlogg:  
Skepp ohoj! 

Ursäkta för försenad logg men det var en väldigt tuff natt/kväll och hela klassen låg däckad redan 

innan klockan slog sju på kvällen så ingen tänkte på att skriva logg. Dagen började med en halvtimme 

tidigare frukost är vanligt. Vi skulle nämligen genomföra den marinbiologiska exkursionen vid 

lågvatten vilket inträffade redan vid klockan 08:27 så då gällde det att komma upp i tid. När det väl 

var dags att gå tog alla med sig sina hoppackade exkurisionsväskor och började knalla mot den 

utvalda platsen. När vi däremot kom fram insåg Linda att vågorna var alldeles för stora och att det 

var alldeles för strömt för att vi skulle kunna snorkla på ett säkert sätt. Exkursionsplatsen blev 

därmed förflyttad närmare hamnen där vågorna var mindre. Den lagom entusiastiska klassen började 

sedan att undersöka området och efter blod svett och tårar lyckades alla grupper få fram ett bra 

resultat. När all utrustning sedan var avsköljd och hoppackad nere i skansen bjöd byssan på en 

fantastisk god spagetti och köttfärssås lunch och klockan tre kastade vi loss och satte kurs mot 

Teneriffa. Så fort vi kom ut ur hamnen började jobbet med att sätta segel. Storsegel, fock och 

stagfock sattes med gemensamma krafter och gunget stillades något. Men som redan nämnts var det 

trotts uppsatta segel en väldigt tuff eftermiddag och kväll och det dröjde inte länge innan spyorna 

började flyga. Trots en sjösjuk kock lyckades vårt enastående byssalag få fram en god middag. Nu 

tuffar vi vidare mot Teneriffa och hoppas på att vi får en något lugnare segling i morgon. Ha det gött 

så ses vi snart.           

 

 



    

   



 

Personallogg:  
 

 

Hejsan!  

Som sagt så började vi dagen en halvtimme tidigare då eleverna skulle göra en exkursion medan det 

var lågvatten. Detta skulle ske på andra sidan hamnen, så vi gick dit direkt efter att vi ätit frukost och 

städat. Väl på den uttänkta exkursionsplatsen hade det redan hunnit bli mycket dyningar och svår 

framkomligt, som tur var fanns det ett bra ställe strax bredvid som funkade mycket bättre till 

elevernas uppgifter.  

Det vart snabbt full fart med att ta fram all den utrustning som behövdes för att sätta igång med att 

undersöka området med burkar, spadar, måttband och olika böcker för att identifiera alla olika arter 

som hittades. När eleverna var klara med detta hanns det även med lite snorkling för de som ville. Vi 

snorklade en liten bit utanför det området som eleverna hade gjort undersökningen på och där fanns 

två små grottor som var uppskattat att besöka för de som var med.  

Vi åt lunch när vi kommit tillbaka till båten och strax där efter gjorde vi oss redo för att kasta loss för 

att segla vidare mot Teneriffa.  

Vi kastade loss och satte segel när vi kommit från hamn, runt tretiden.   

Det vart en lång dag för alla ombord och kanske lite extra tufft för de som var i byssan, men de 

lyckades trots allt leverera en bra och uppskattad middag.  

 

/Jungman Nicole 

 

 

 

 


