
Logg	från	A� lva	 

Datum: 10 Mars 

Elevloggare: Axel.E, Esther 

Personalloggare: Aron 

Position: N27°58’ W016°38’ 

Segelsättning: - 

Fart: 3 knop 

Kurs: 120  

Beräknad ankomst till nästa hamn: 11/3 klockan 09:00 

Planerat datum för att segla vidare: Slutdestination för MB16b 

Väder: Halvklart, NO vind 10-12m/s, hög sjö. 

Elevlogg:  

Hej alla där hemma i kalla Sverige! 

Här har vi det fortfarande bra. Vi går just nu för motor, då vi imorse vid kl 9 lämnade kajen vid La 

Gomera och satte kurs mot Teneriffa, vilket blir vårt sista stopp för resan. Under dagen så har vi 

pluggat VHF (radiokommunikation) då vi har prov på det i morgon. Vi har även haft en övning där vi 

har testat på att prata i radio på båten. Nästan alla tyckte att det var roligt och det blev några roliga 

tabbar som vi alla skrattade åt. Det var valspaning idag men det blev inga valar men väldigt många 

fina delfiner och en sköldpadda. Det är lite stressigt ombord då det är mycket plugg som måste göras 

innan vi reser hem men alla sliter på bra och det är väldigt sköna pauser med solning på däck. Alla 

har blivit bruna och är laddade med tillräckligt med D-vitamin för Sverige. 

Nu är det dags att lägga sig eftersom vi har sjövakt inatt. Ses snart! 

Personallogg: 

Hej! 

Nu börjar vi närma oss Santa Cruz! Idag har jag hållit i övningar för VHF och stabilitetsberäkning 

genom att mäta rullningsperioden. Eleverna här ombord är fantastiskt engagerade och det är ett 

nöje att lära ut och lära tillsammans! Misstänker en hel del solbränna imorgon då det har varit 

klarblått och lugnt och många har passat på att ligga och sola på däck mellan delfinspaningarna. Har 

varit en fantastisk resa som nu går mot sitt slut. Man vill alltid ha mer när det har varit en så bra resa 

med fint väder och roliga och trevliga elever. Nu skall jag gå och lägga mig inför morgonvakten 

imorgon med efterföljande ankomst. Önskar klassen lycka till med VHF provet imorgon! 



God natt! //Aron

 


