
Logg	från	A� lva	 

Datum: 22/11-2018 

Elevloggare: Joel & Jonas 

Personalloggare: Simon 

Position: Santa Cruz 

Segelsättning: Ingen 

Fart: 0 knop 

Kurs: ingen 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Ingen 

Planerat datum för att segla vidare:  

Väder: växlande molnighet. 

Elevlogg:  

Idag så kom vi fram till Santa Cruz tidigt imorse runt 06:00 tiden. Vi gjorde fast båten och käkade 

frukost. Efter frukosten så hade vi våran städning som varje morgon. Före lunchen hade vi VHF-prov. 

Då satt alla och gjorde provet. Sedan käkade vi pasta med köttfärssås och det var extremt gott som 

våran kock Simon lagade. En riktig kung på att laga mat. Idag var vädret ostabilt med lite sol men 

mest moln och regnskurar. Till middag blev det snitchel med sötpotatis. När vi alla hade käkat 

middag fick vi lite free time till kl 19:00, då vi fick se en film där Robban gjorde en seglats runt jorden. 

Efter filmen hade vi lite frågor som vi ställde till Robban. Mycket intressant resa!!! Alla är mycket 

trötta efter en lång dag. Kvällen närmade sig sitt slut och alla kröp till kojs. ☺ 

Personallogg: 

Dagens personallogg er stolt skrevet på norsk bokmål. Denne gråfulle torsdagen startet med positiv 

ankomst i Santa Cruz på Tenerife. Frokostbuffeten ble forlenget ca 30 min pga dette. Ettersom 

elevene gjennomförte VHF- pröve i formiddag, ble byssagjengen fritatt sine daglige plikter iht 

lunsjforberedelser. Til lunsj ble det servert italiensk Pasta Bolognaise, frisk salat og spansk fetaost. 

Det er kun få dager som gjenstår av innevärende seilas, og således er det dags for en ny 

proviantering. Robban og jeg hadde möte med skipshandler Antonio der vi gikk gjennom 

bestillingslisten. Tiden imellom måltidene ble brukt til planlegging av morgendagens varetelling og 

nedvask, samt forberedelser og opptining av de neste dagers menyer. 

Til middag spiste vi österrisk wienerschnitzel med ovnsbakt sötpotet og löksaus. Kl 19.00 fikk alle 

ombord ären av å höre på Robbans foredrag om hans fire-årige jordomseiling for snaut 30 år siden. 

En utrolig sterk, inspirerende og overraskende fortelling om en fantastisk dyktig gjeng. 

/Kokk, Simon Liestöl Idsö fra Stavanger 



 

 


