
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  2020-02-02 

Elevloggare:  Carmina och Erik  

Personalloggare:  Jungman Hanna 

Position:  Förtöjda vid Muelle Sanapú i Las Palmas 

Väder:  Soligt, ca 25C 

 

 

Elevlogg:  
Tja tja loggen!!! 

Idag har varit en fantastisk dag med solsken och rapportskrivande. Marinbiologirapporten ska näm-

ligen vara inlämnad 23:59 ikväll. Idag efter frukost anlände vi till Las Palmas på Gran Canaria efter ett 

och ett havt dygns färd från El Hierro. Det sista byssalaget har dessutom haft sin kulinariska tre-

rättersmiddag med tema Älvabaggen* som bestod av morotssoppa, tre olika sorters pizza och ugns-

bakade äpplen med hemgjord glass. Idag är också dagen som vi packar i preparation för hemresa på 

tisdag. Många har idag också gått en promenad på byn och badat på playan.  

God natt, sov gott! 

Vänliga hälsningar  

Carmina och Erik och resten av eleverna! 

*Jfr Guldbaggen 

 

Personallogg:  
Inatt var det den sista sjövakten med detta gäng och vi hade lugn sjö och stjärnklar himmel! Alla 

poster (utkik och rorgängare) utfördes galant med en stabil kurshållning och identifieringen av 

lanternor och fyrar gick toppen vilket är kul att se efter vår tid ihop. 

Efter en härlig soluppgång gled vi in i Puerto de la Luz och la till. Eleverna började efter detta med 

städning och sen nautiska uppgifter såsom att lägga ut positioner i sjökort och att rätta kurser.  De 

elever som inte hunnit öva krysspejlingar fick göra det här i hamnen, det gick som på löpande band. 

Byssalaget serverade en mycket god svampsoppa med hembakat bröd (vi blir bortskämda med det 

här ombord) och dagen rullade sen på med lektioner och fritid tills det var dags för nästa måltid. Med 

bra samarbete och upplägg blev det en fantastisk trerättersmiddag med mycket skratt.  

I skrivande stund luktar det popcorn i hela båten och en film rullar i salongen så det blir en härlig och 

välförtjänt lugn kväll. 

Tack för idag, hälsningar Hanna och resten av besättningen! 



 

 

 


