
Logg från Älva mbv 17 och 18 

Datum: 30/11-2019  

Elevloggare:  Engla och Hanna  

Personalloggare: Bengt Svensson   

Position:  28grader 15,6’N    015grader 28,0’E 

Segelsättning: Storsegel, fock och inre klyvare 

Fart:3-4 knop  

Kurs: 300 grader 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Santa Cruz de Tenerife i morgon förmiddag 

Planerat datum för att segla vidare: tisdag eftermiddag 

Väder: halvklart 

 

Elevlogg:  
Go’kväll alla glada (för vi hoppas att ni är glada). Morgonen startade som vanligt med frukost vid 

07:30 följt av morgonstädning. När morgonstädningen var avklarad hade vi två lektioner, en i VHF 

(SRC) och sedan hade mbv17 lektion i bivat och mbv18 i naturguidning. Efter detta serverades en 

blomkålssoppa med lite blandat i till lunch. När vi hade ätit lunch fick vi fritid i ca en och en halv 

timme sedan kastade vi loss och har nu påbörjat vår resa mot Teneriffa. Tanken var först att vi skulle 

till El Hierro nu men på grund av ett tekniskt fel på generatorn så åker vi till Teneriffa istället där vi 

kan få teknisk support.  

Så fort vi kom ut från hamnen började det gunga och rulla en del vilket resulterade i att ca 2/3 av oss 

elever blev sjösjuka men alla som fortfarande är uppe på däck håller gott humör. När vi kommit ut ur 

hamnen gick vi upp i vindöga och  satte storen, focken och den yttre klyvaren. Vi är några av de som 

har klarat oss från sjösjukan hittills. Några av oss har sett någon enstaka delfin och även lite mareld. 

Eftersom att det är så många som är sjösjuka så får vi täcka upp för de som mår dåligt vilket har 

fungerat bra. Vi beräknas vara framme i hamn på Teneriffa imorgon förmiddag. Vi hoppas på en 

hyfsat lugn natt så att vi får sova lite. Imorgon får ni en ny uppdatering på hur det går, vi hoppas att 

ni har det bra där hemma.  

Kramar Engla och Hanna. 

 

 

 

 



Personallogg: Hej! 
Jag heter Benke och är maskinist och styrman ombord. Det har varit full fart i maskin några dagar när 

vi legat i Las Palmas. Ett nytt avgassystem har byggts till generatorn plus en del annat. Vi har nu satt 

kurs mot St Cruz de Teneriffa, vinden är svag och nordostlig. Vi beräknas vara framme i morgon 

förmiddag. Då väntar lite underhåll och småpyssel i maskin och  kanske man hinner ta en sväng på 

sta´n endera kvällen. 

Hälsningar Benke

 

De två i  besättningen som är utsedda till rökdykare provar utrustningen före avgång. 


