
Logg	från	A� lva		 

Datum: 11 mars 

Elevloggare: Clara T och Natte 

Personalloggare: Frida 

Position: Santa Cruz de Tenerife  

Beräknad ankomst till nästa hamn: N/A 

Planerat datum för att segla vidare: N/A 

Väder: Gassande sol och vindstilla. 

 

Elevlogg:  

Hej där hemma!  

Imorse anlände vi på Älva till Santa Cruz de Tenerife! Solen har gassat hela dagen lång. Dagen har 

bestått av städning och plugg inför det fruktade VHF-provet efter lunch. Vi tror att alla överlevde ☺ 

Efter det satsade de flesta på marinbiologi-plugg och byssa-laget jobbade hårt med sin 

trerättersmiddag som vi har fått avnjuta. Mexikanskt stod på menyn för kvällen! Riktig homerun! Det 

serverades quesadillas, tacos och gino till efterrätt. Mycket skrik och stoj från alla sidor, alla hade en 

super kväll. Perfekt så här i slutet på seglingen då många får lite hemlängtan… Det blir en tidig kväll 

för de flesta, då vi ska bestiga Spaniens högsta topp, Teide, imorgon bitti. Nu är det dags för oss att 

sätta oss ned och plugga lite marinbiologi.  

Hoppas ni har det bra! Puss och kram skumbanan!!  

/Natte och Clara T ☺  

 

 

Personallogg: 

Hej allihopa,  

Som eleverna skrev så kom vi in till Santa Cruz de Tenerife på morgonen. Förtöjningen gick snabbt 

och smidigt då våra elever nu har blivit riktigt duktiga på att kasta kastlina, dra trossar och hänga ut 

fendrar i perfekt läge. 

Vi i besättningen hann måla lite på däck under och efter elevernas dagliga städning, innan vi 

avslutade vår dag. 



Jag följde sedan med vår kocka iland för att köpa lite förnödenheter till trerättersmiddagen som kom 

senare på kvällen. 

Nu städar byssalaget för fullt i byssan efter middagen med hög musik och en massa skrikiga ramsor, 

medan resten slappnar av i salongen och på däck efter de tävlingar som var under middagen. 

Själv ser jag fram emot utflykten vi ska på imorgon, upp till Teide. 

Hoppas ni har det bra hemma 

//Frida  

 

Mexikanskt tema under middagen. 

 


