
Logg från Älva  

Datum:  18/12 2016 

Elevloggare:  Ellen och Anna  

Personalloggare:  Veronica Morin 

Position:  Santa Cruz, Teneriffa 

Väder:  Mest soligt 

 

Elevlogg:  

 

Hej alla där hemma i vinterkylan! 

Inatt kom vi fram till staden Santa Cruz i Teneriffa.  Vi ligger i en fin marina som är lite av Älvas 

”hemmahamn” bland massa fina båtar. Efter frukosten var det städning som stod på schemat. Vi 

påbörjade den stora slutstädningen som ska avslutas imorgon. Vi har bland annat ombeslagit segel, 

putsat mässing, torkat skott, durk och tak. Vi städade fram till lunch och därefter hade vi lektion i 

fartygsbefäl med Krister och mbv15 hade även sitt artprov i marinbiologi. Efter lektionerna fick vi tid 

att packa ihop våra väskor och kolla runt i staden till halv 6 då det var dags för de sista byssanlagets 2 

rättersmiddag. Den bestod utav en god lasagne och en ingefärskaka toppad med bär. Efter middagen 

gick de flesta tillbaka till den mysiga staden. Nu sitter några och spelar kort medan andra packar ihop 

det sista inför hemresa.  

 

Personallogg: 

 

Hej där hemma! 

Nu ligger vi i hamn i Santa Cruz, vår sista destination. Detta blir min sista logg för denna gång. 

Eleverna har varit helt fantastiska och ni föräldrar ska veta att de skött sig exemplariskt och tagit sig 

an alla utmaningar och uppgifter med stort engagemang! Storstädning idag, varvat med uppgifter i 

fartygsbefäl, prov i marina arter och hårdbottensrapporter. 

Vi har alla fått lära oss mycket om livet ombord och fått uppleva mycket nya saker tillsammans. 

Klasserna är mer sammansvetsade och nya bekantskaper har de alla fått. 

Alla de miljöer och platser vi besökt har gett mig fantastiska erfarenheter och upplevelser. Så som 

storslagna vyer från höga berg, rasande vågor, vindar som fått båten att kränga oförlåtligt, grindvalar, 

hajar, delfiner, småkryp och en massa annat. Mycket att lägga i mappen ”trevliga minnen”. 



 Det är ett otroligt arbete jag har och jag är så glad att ha fått dela denna resa med så fina ungdomar 

och så härliga kollegor, besättningen och Lasse är bäst på alla sätt!! Det har varit många skratt och en 

del tårar när hemlängtan har varit för stor.  

Nu tackar jag för mig och säger hej då för denna gång!  

/Veronica 

 





  


