
Logg från Älva  

Datum: 2018-02-23  

Elevloggare: Melissa & Sarah 

Personalloggare: Erik 

Position: N28 16.4´ W015 38.3´ 

Segelsättning: Stagfock, Fock, Storsegel 

Fart: 3 knop 

Kurs: 110 på magnetkompassen 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 24/2-2018 09.00 

Väder: Mulet, god sikt, låg sjö och dyning. 

 

Elevlogg:  
Hejsan! 

Idag vaknade vi upp till en underbar soluppgång. Kl. 9 började våra första lektioner ombord, 

marinbiologi och fartygsbefäl. Efter lunch var det dags att lägga loss från Puerto de Tenerife och sätta 

kurs mot Las Palmas för att undvika stormen. Klassens mentor Lasse startade en tävling om vem som 

kunde gissa rätt på när vi skulle se de första delfinerna. Kerstin i klassen vann tävlingen med 

gissningen 335 minuter! Seglingen har hitintills gått bra i jämförelse med förra året då ca 90% av 

klassen blev sjösjuka. Just nu sitter vi i salongen och smaskar på kakor samt spelar kort medan resten 

ligger och sover eller uppe på däck och spanar efter fler delfiner.  

Puss & kram glöm inte era barn!  

// Melissa & Sarah <3  

 



 
 

Personallogg:  
Hej alla nära och kära! 

Mitt namn är Erik och jag är andrestyrman på denna resa. Jag jobbar både här på Älva samt på våra 

fartyg hemma i Stocksund där jag tidigare träffat MB15b. 

Under förmiddagen hann vi i besättningen med att avsluta lite pågående underhållsarbeten och jag 

passade på att kontrollera att våra sjökort inför resan var uppdaterade och iordning. Klassen är 

mycket samspelt och en ren fröjd att arbeta med så losskastningen gick som en dans. På väg ut ur 

hamnen fick vi sällskap av en lyxyacht med samma avgångstid men fokus låg hos de flesta på att 

spana efter delfiner för Lasses tävlings skull.  

Väl ute ur hamnen gick alla till sina segelstationer och det märktes tydligt att denna klass gjort detta 

förr, stagfock, fock och storsegel for upp som per automatik. Huvudmaskin stängdes snart därefter av 

och svaga vindar förde oss sakta men säkert österut mot grannön Gran Canaria, vårat första mål. 

Under kvällen och natten har vinden mojnat och vi har kommit i lä bakom Gran Canaria, vi seglar 

därför sakta framåt i 1-3 knop och passar på att öva sjötermer och bedöma fyrkaraktärer. 

Nedan följer en bild från ikväll på 12-4 vakten som jag går med mina kollegor Bengt (matros) och 

Madeleine (Jungman) 

Tills nästa gång! 

Erik 

 



 

 

Från vänster: Bengt, Madeleine, Erik 


