
Logg från Älva  

Datum:  27/1 2018 

Elevloggare:  Siri och Andreas  

Personalloggare:  Robban och Fredrik 

Position: Förtöjda i Puerto Vueltas, La Gomera 

Planerat datum för att segla vidare: på morgonen 31 januari 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Puerto Restinga samma kväll 

Väder: Svalt, blåsigt 

 

Elevlogg:  
Hej, allihopa! 

Tidigt i morse kom vi fram till sköldpaddsviken på södra Teneriffas kust för att få chansen att göra 

den klassiska sköldpaddssnorklingen. Efter städning och packning så delades klassen upp i två delar 

och skjutsades med RIB-båten till viken. Väl framme i viken möttes vi av en liten besvikelse då vattnet 

var ganska grumligt. Dock hade klassen en positiv inställning så detta var inget större problem. Flera 

fina fiskar, sjöborrar, rockor och andra djur skådades och några fick t.o.m. se sköldpaddor!  



De som inte fick se sköldpaddor kunde dock glädja sig åt att vi såg grindvalar på väg från 

sköldpaddsviken och Teneriffa. Dessa syntes under en lång stund samtidigt som vi njöt av solen uppe 

på däckshustaket. Det har med andra ord varit en väldigt lugn men ändå händelserik dag och strax 

efter middagen kom vi fram till La Gomera där vi nu ska spendera några dagar. 

Hoppas ni har det lika bra som vi har det här i solen! 

 

Personallogg:  
Natten som var bjöd på en härlig segling med bredfock, fock och stor. Med vindbyar upp till 25 m/s 

loggade vi stadigt runt 10 knop och maxade på 13,9! Älva forsade fram och kändes som om hon var i 

sitt rätta element. Marelden gnistrade på däck och Älva lämnade ett lysande spår efter sig som dog 

ut i månskenet. Seglingen gick mycket snabbare än planerat och vi var framme vid Teneriffas 

sydspets redan vid 04.00 på morgonen. Vid vaktbytet bärgade bägge vaktlagen seglen och vi kunde 

långsamt puttra på med maskin till vår destination Sköldpaddsviken. Det blev tidig utflykt med ribben 

för snorkling efter sköldpaddor och vi lämnade sedan Teneriffa vid lunchtid. Planen var att gå ut en 

liten bit och sedan sätta segel mot La Gomera, men vinden dog ut och vi avvaktade segelsättning.  Nu 

har även våran marinbiologilärare Linda sett grindvalar till sin stora förtjusning. 

När vi efter ett tag närmade oss La Gomera kom plötsligt hårda vindbyar på 20 m/s och vi var då 

glada att vi inte hunnit sätta de segel vi planerat. Vinden kom från alla riktningar så vi tuffade på in 

mot Gomeras kust för att få lite lä. 

Vi gick in till hamnen I Valle Gran Rey och fick än en gång hårda kastvindar på oss. Med ett 

babordsankare ute för att kunna hålla oss från kaj ligger vi nu väl förtöjda och eleverna börjar komma 

tillbaks från byn med fulla godispåsar. 

Over and out 

Robban och Fredrik 

 


