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Datum:  2018-01-22 

Elevloggare:  Tova Gillberg 

Personalloggare: Catharina 

Position: Förtöjda i Marina Lanzarote, Arrecife 

Planerat datum för att segla vidare: på kvällen den 24/1 

Väder: Molnig förmiddag med en klar och relativt varm eftermiddag. 

Elevlogg:  

Hej loggen! Ny skribent här! 

Dagen började som vanligt med frukost och städning, något jag skulle vilja hävda att vi blivit hejare 

på, frukosten då inte städning… Vidare till ett matteprov i bevis samt en redovisning av Pythagoras- 

uppgiften de flesta av oss suttit fast med i flera dygns tid. Som tur är så verkar det gått bra för alla. 

Höjdpunkten av dagen var helt klart då vaktlaget Beduinerna drog med hela klassen till stranden för 

en femkamp med en twist. Twisten var temat ”orättvisor” vilket vaktlaget tidigare blivit tilldelat som 

tema på sitt gymnasiearbete. Klassen delades upp i lag baserade på länder där olika orättvisor fanns 

representerade som hinder i de olika sporterna. T.ex. Så fick gruppen USA en läckande hink att fylla 

pga. sitt ”läckande skattesystem” i sporten ”norsk fylla” och gruppen Nordkorea var tvungen att 

svara till en utnämnd enväldig härskare vems ord var lag, resultat: många skratt. I första tävlingen 

”norsk fylla” så vann Nordkorea. I andra tävlingen ”stafett” så var Nordkorea tvungna att starta 

knädjupt ner i vattnet och kom av rimliga skäl inte först då ett av länderna som fick starta på 

stranden, Sverige, tog hem stafett-vinsten. Den tredje tävlingen ”drag-kamp” såg USAs 3 av 4 möjliga 

gå upp mot Indiens 6 vilka, i tävlingen permanent, bara fick använda en arm. Indien gick vidare till 

final. Upp sen var Sverige mot Nordkorea där deras härskare befallt dem att bara använda en arm, 

resulterande i Sveriges vinst. I Sverige mot Indien så van åter Indien som då vann den 3:e tävlingen. 

Den fjärde tävlingen, ”äppel-haka”, vann USA som både kom först och behöll äpplet ovanför sanden, 

vilket gav 3 resp. 2 poäng vardera.  Den femte tävlingen gick ut på att bygga det största, bästa och 

vackraste sandslottet. Vinsten gick åter till USA men Nordkorea fick kreativitetspoäng för sin solsits 

byggd åt sin ledare och laget Indien byggde det absolut största sandslottet trots sitt förhinder, 

Sverige byggde ett väldigt vackert, traditionellt sandslott. USA tog i slutändan hem fem-

kampsvinsten. Efter fem-kampens avslut så var det fri lek och klassen drog iväg åt sina egna håll, 

vissa drog ut på upptäcktsfärd, vissa solade, vissa åt glass. Hela klassen åt ute på olika ställen så 

besättningen lyckades få någon typ av tystare stund fram till kl. 22 då hela klassen tagit sig hem igen. 

Det goda humöret har hållt’ sig och vi kommer gå och lägga oss trötta och glada ikväll även om en 

viss hemlängtan har börjat smyga sig in här och var.  

Godnatt från konstant soliga Kanarieöarna, förhoppningsvis så kan ni bildsemestra lite genom våra 

bilder för att slippa vintermörkret. 

/Tova G 



Sandbeklädd William efter beordran från sin ledare Joakim 

 

”Klara, färdiga, gå” – stafetten drar igång 



Oskar i laget Indien får inte använda sin arm ens under sprint 

USA går upp mot Indien i dragkamp 



Sverige bygger fint sandslott 

Personallogg 

Hej 

Efter en ”provdag” för eleverna så fick de först leka på stranden och därefter gå ut och äta på stan. 

Vi i besättningen stannade kvar på båten och åt Valles goda rester.  

Nu är min tid på Älva snart slut. Ingen mer matematik för eleverna utan nu sätter marinbiologin 

igång. Stolt och lycklig måste jag lämna den underbara besättningen, delikatesskocken Valle och 

fantastiska klassen för att bege mig till snön i Stockholm. Jag önskar er alla en fortsatt god resa på det 

vågiga havet. 

Catharina 


