
Logg	från	A� lva	 

Datum: 21/11 

Elevloggare: Lucas G, Carl B  

Personalloggare: Aron  

Position: Lanzarote, Marina Rubicon   

Segelsättning:  

Fart:  

Kurs:  

Beräknad ankomst till nästa hamn: 

Väder: växlande molnighet, svaga växlande vindar, 22 grader 

Elevlogg:  

Dagen började med frukost som vanligt 07:15, men ut genom fönstret så var det land i sikte. I 

ätandet så sprang vaktlagen Delta och Alfa upp på däck för att hjälpa till med tilläggningen. Efter den 

briljanta tilläggningen blev alla elever taggade på att springa i land och utforska Lanzarote. Men så 

blev det inte! Istället blev det lite dålig stämning för att hela skeppet skulle tvättas bakom varje bok 

och blomma. Efter 2 och en halvtimme av hårt arbete blev alla klara med städandet och en god lunch 

väntade. Mätta och belåtna fick man äntligen utforska vackra ön Lanzarote.  Fram till middagen 

byggdes det segelbåtar med full fart, och alla är taggade för tävlingen imorgon. Middagen var lite 

utsprid då några åt på båten och några ute. 19:00 fick ingen komma undan från pluggstuga inför VFH-

provet om några dagar. Efter pluggandet gick vissa ut igen och vissa gick och la sig. Skepp o hoj. 

  

 
 



 

Personallogg:  

 

Hej! 

Kul att skriva här! Och väldigt kul att efter många år vara tillbaka med Marina Läroverket (MT95).  

Ännu en dag på Älva lider mot sitt slut och vi har som Lucas och Carl skriver landat på Lanzarote, 

närmare bestämt Playa Blanca och Marina Rubicon! Nattens segling var lugn och havet var tämligen 

platt efter en mycket vacker solnedgång över havet. Mest action blev det när några började få nät 

under kvällen. 

 Vid ankomst blev det ännu en manöver in till kaj genom ett smalt sund i motsol, men som vanligt var 

det lugnt och stilla ombord och eleverna skötte sig exemplariskt. Lite annorlunda tilläggning här med 

babords tilläggning och ett stödankare om styrbord. Allt var preppat iland när vi kom och polisen 

kom förbi en snabbis för att dom var nyfikna och gillade båten. Även städningen av Älva, som görs 

varje gång vi går i hamn, gick ok även fast många såklart ville i hamn och se stan. Men efter en (som 

vanligt) bra lunch gick många in till stan eller till stranden. Många ur besättningen tog tillfället i akt 

att gå in i hamnen och ta en fika i hamnen medan eleverna hade VHF- kurs. 

Spänningen inför regattan börjar kännas av och det ska bli kul att se vad som har lyckats bygga 

imorgon! 

Nu blir det en tidig kväll efter en lång dag och natt! 

/Aron 

 

 


