
Logg	från	A� lva	 

Datum:  13/12 - 2017 

Elevloggare:  Victor Götbring & Joy Lipinski  

Personalloggare:  Lasse 

Position:  La Restinga, El Hierro 

Planerat datum för att segla vidare: torsdag 14 december 

Beräknad ankomst till nästa hamn: fredag 15 december 

Väder: Soligt, men riktigt blåsigt 

 

Elevlogg:  

Hej! 

Detta dygn har till största del bestått av lektioner, med undantag för krubb. Under dagen har det 

varit växlande molnighet med mycket vind, vilket lett till en fullspäckad dag av både Marinbiologi och 

VHF övningar. VHF använder man på sjön för att kommunicera med andra fartyg. Dessa lektioner 

med VHF bestod av en teoretisk Powerpoint över nödsituationer och en praktisk övning i 5 grupper 

med walkie-talkies med realistiska uppmålade scenarion, där vi fick öva på olika situationer som kan 

uppstå på sjön. Vilka kanaler man ska använda för olika bruk och hur man ska anropa andra fartyg. 

Men även kommandon man till nödfall där man överger fartyget och behöver kontakta Sweden 

Rescue. Den sjuttonde december kommer vi ha ett prov på detta där man kommer kunna få ut ett 

certifikat för att kunna få använda en VHF. Detta ger en väldigt bra bas ut på arbetsmarknaden.  

Carry on 



 

Självstudier i mässen 

 

 

…och VHF-övning i styrhytten 



 

Personallogg:  

Hej igen 

Dagen har gått i undervisningens tecken, massor med VHF och marinbiologi. I marinbiologin har 

eleverna kommit riktigt långt med sina rapporter, även om de har en hel del kvar att göra. Dock ligger 

alla i fas och kommer att klara det galant. Eleverna har insett att en hel del av deras fritid nu kommer 

att gå till skolarbetet. De har ett VHF-prov att skriva om ett par dagar, dessutom ska rapporterna in 

innan vi lämnar värmen här nere. Många elever sitter just nu och pluggar, antingen med VHF eller 

marinbiologin. Ikväll kl 20 blir det obligatorisk dokumentär i form av filmen The Cove, för Mbv15. 

Filmen handlar om hur man inte bör behandla delfiner, den är både tankeväckande och tyvärr ganska 

grym. 

Vi har haft några fantastiska dagar här på El Hierro och till min förvåning är det flera elever som 

tycker detta är resans höjdpunkt. Vanligen brukar La Gomera vara favoriten. 

Imorgon seglar vi vidare mot La Palma där vi kommer lägga till i Tazacorte på öns västsida, ska bli 

trevligt då det är första gången för mig på den sidan. På La Palma kommer vi även att åka på utflykt 

runt ön och eleverna ska ha sitt VHF-prov där. Prognosen säger att vi kommer ha lite motvind upp 

mot ön, men eventuellt går vi en något mer västlig kurs för att sedan göra ett slag in mot La Palma. 

Det är prognosen det, men det blir inte alltid som man tror, så vi får se. 

På återhörande 

Lasse 

 


