
Logg	från	A� lva	 

Datum: 24/2 

Elevloggare: Matilda H och Tove 

Personalloggare: Aron 

Position: Arrecife, till kaj. 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 26/2 

Planerat datum för att segla vidare: 25/2 

Väder: Klar himmel, god sikt och 24 grader varmt. 

Elevlogg:  

Hej alla kära föräldrar, Matilda H och Tove här :D.  

Dagen till ära hade vi ett härligt vakt-/byssanbyte, vilket innebär att vaktlagen byter tiderna för vakt 

eller till byssan (köksjobbet).  

Självklart började dagen med den härliga morgonstädningen, båten är nu skinande ren.  

Dagen ägnades sedan åt studier, då vi hade både matte och fartygsbefälslektioner. Under rasterna 

spenderades tiden uppe på däck, man måste ju ta vara på solen.  

Efter studierna bjöd vaktlag 1 på en rolig social aktivitet, fruit carving. Det innebär att lagen skulle 

skapa skulpturer under total tystnad av vattenmelon, päron och apelsiner.  

På kvällen var det cirkelträning (styrketräning) och pluggstuga som stod på schemat. Lugn dag med 

chill på båten.  

Imorgon bjuder vaktlag 3 på en härlig museiupplevelse här på Lanzarote. Efter det bär det av på nya 

äventyr. Istället för goggle-bränna ser vi alla ut som kräftor.  

Ha det bra tills vidare.  

Personallogg: 

Hej! 
 
Aron heter jag och seglar som lättmatros här på Älva! 
 
Tillbaka på Älva efter ett knappt års frånvaro med studier i Kalmar och det är precis lika härligt som 
jag minns det!!  
 
Idag har det varit mycket studier för Eleverna och då delvis VHF som jag har hållit i. Finner mig 
mycket nöjd och glad över elevernas engagemang och studievilja. Kul att lära ut till den här klassen!  
 



En del har varit lite trötta idag efter gårdagens mycket uppskattade trerättersmiddag med 
efterföljande storstädning av byssan, snyggt kämpat!  
 
Imorgon seglar vi vidare till Fuerte Ventura och det skall bli skönt att komma ut på havet igen även 
fast det har varit härliga dagar här på Lanzarote!  
 
Nu är det pluggstuga och sen blir det nog en tidig kväll för många då solen iofs är skön men också har 
skapat en hel del trötthet och solbränna ☺. 
 
Tills nästa gång! 
//Aron 

 


