
Logg	från	A� lva	 

Datum:  20 februari 2017 

Elevloggare:  Alexander G och Peter B  

Personalloggare:  Kristian Bergström 

Position:  Arricife, förtöjda 

Segelsättning:  

Planerat datum för att segla vidare: 22 februari 2017 

Väder: Växlande molnighet 

 

Elevlogg: 

Idag runt 08.00 anlände vi till Arrecife på Lanzarote. En liten vacker småbåtshamn på sydsidan av ön.  

När vi väl har lagt till vid hamnen började vinden att tillta. Det var tur att det skedde efter förtöjning, 

annars hade vi inte kunnat lägga till vid den hamnen som är vindkänslig för ett så stort fartyg som 

Älva. 

Efter frukosten var det en riktig storstädning utav Älva eftersom vi legat till havs i två dagar Därefter 

hade vi lektion om mänskliga faktorn i krissituationer med stort engagemang. Vi har även pratat om 

kommunikation och hur konflikter kan undvikas tex genom jagbudskap. 

Blåsigt och lite regnskurar under dagen. 

Därefter fria aktiviteter vid 16.30 . Positiv stämning ombord och alla mår bra. Härligt att vara i hamn. 

Hälsning Peter B och Alexander G 

 

Personallogg: 

I gryningen klargjordes Älva för förtöjning. Vi saknade dock det sista klartecknet från Harbourmaster 

att få gå in till innersta kajläget som förbokats. Vår spansktalande student Alexander erbjöd sig att 

kalla upp Harbourmaster. Alexander fick så klart svar på spanska omedelbart. 

Förtöjning och ett välbehövligt rent skepp. Därefter eftermiddagslektion som handlade om mänskliga 

reaktioner och våra sinnens förmåga - eller rättare sagt oförmåga att hålla för flera bollar i luften och 

göra omgivningen begriplig. Många intressanta diskussioner där studenterna bjöd på bra exempel.  

Vi övade även beslut om akuta åtgärder vid kajstuds och första åtgärd vid personskada. Diskussionen 

utmynnade i bra exempel från våra gemensamma sjömanskapsövningar förra hösten där både jag 

och klassen funderat i var sin ände.  



Framåt kvällen dök Dag Fagring upp ombord. Dag ska ta över undervisningen i ledarskap. 

Tack YH 15 för fina dagar med er och tack för att ni bjudit på era personliga erfarenheter.  

Kristian Bergström 

Lärare 

 



 

 

 

 
 


