
Loggfrån Älva  

Datum: 2016-12-04 

Elevloggare: Fredrik  

Personalloggare:  Veronica 

Position:  Mitt emellan Gran Canaria och Fuerteventuras södra udde 

Segelsättning:  Allt utom jagaren och mesan 

Fart: 4 Knop 

Kurs: 100 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Imorrn eftermiddag 

Väder:  23 grader med sol 

 

Elevlogg:  

Idag har vi gjort i ordning för avgång mot Fuerteventura samt haft lektioner i Biologi och Knopning. 

Under vår segling har vi sett delfiner samt mareld som var otroligt fint. Stämningen på båten hålls 

upp även fast ett par elever har blivit sjösjuka. Maten är god och är en väldigt viktig del av vardagen 

tack vare vår kock Frida. Snart är det min tur och gå vakt i 2 timmar för att sedan gå och lägga mig 

och sova då morgondagen innehåller mer spännande händelser. Tack och hej från mig.  

Personallogg:   

Hej hej! 

Idag har vi haft en helt fantastisk dag! Dagen började med smarrig frukost och en trevlig redovisning 

av elever i Mbv14 om Gran Canaria därefter lektioner i marinbiologi följt av knopskola med Stefan. 

Efter lunch kastade vi loss och satte segel mot Fuerteventura. Vindarna har gett oss möjlighet att 

segla hela dagen och inte nog med det så har vi fått se Atlantic spotted dolphin! Eleverna var 

överlyckliga och stod länge och tittade på dessa fantastiska djur som hoppade framför båten.  

Jag trivs som fisken i vattnet här ombord ☺ Alla verkar trivas lika bra som jag och eleverna 

samarbetar och jobbar på exemplariskt! Besättningen är kalasbra och är mycket hjälpsamma mot 

både eleverna och oss lärare. 

Vi har haft sol och varmt hela dagen så när som en kort regnskur på morgonen.  

Nu på kvällen är det lite kyligare ute och mössorna har åkt på. Vi njuter av den otroliga stjärnhimlen 

och det ser ut som om den tappat några stjärnor ner i havet.. mareld. 

Hej då och ha det bra där hemma! 

Veronica (marinbiologilärare) 
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