
Logg från Älva  

Datum: 25/1  

Elevloggare: Nils & Irene   

Personalloggare:  Sofia  

Position:  Valle Gran Rey / La Gomera 

Planerat datum för att segla vidare: Tisdag 28/1 på morgonen 

Beräknad ankomst till nästa hamn: El Hierro Tisdag 28/1 på kvällskvisten 

Väder: Mestadels soligt 

 

Elevlogg:  
Skepp ohoj landkrabbor! Dagen inleddes under natten med ett trossbrott som höll nattvakten 

sysselsatt! Efter en lyxfrukost bestående av bacon och ägg samt nybakta frallor började dagen som 

vanligt med städning och lektioner. Därefter ytterligare ett trossbrott som höll besättningen 

sysselsatt under dagen! Under eftermiddagen fick vi njuta av en strålande sol medan vi upptäckte 

staden samt njöt av ett svalkande dopp i värmen. Kvällen bjöd på spänning med en nattsnorkling där 

vi fick se sjögurkor och en massa andra spännande marina organismer, vissa blev även attackerade av 

revirmedvetna fiskar. De på land fick kasta spaghetti och köttfärssås till fiskarna, men lite spaghetti 

landade på några smått oturliga snorklare. Dagen avslutades med sista-minuten förberedelser inför 

morgondagens marinbiologiska undersökning. Imorgon blir det tidig frukost då vi ska hinna md 

lågvattnet som är runt åtta så ikväll blir det läggdags tidigt. 

God natt från oss. Kramar Irene och Nils 

 

 

Personallogg:  
Idag har jag haft den sista radarlektionen för eleverna. Efter gårdagens försök att få grepp om vad 

plotting var och varför man överhuvudtaget skulle behöva plotta radarekon för hand så var dagens 

lektion ett under av lättförståelig information. Själv har jag för övrigt inte plottat något för hand sen 

jag gick radarkursen på sjöfartshögskolan i Kalmar för 10 år sen så det blev en bra repetition för mig 

också. Idag pratade vi istället om ARPA (automatic radar plotting aid), Regel 19 i sjövägsreglerna (vad 

som gäller vid nedsatt sikt) och lite annat smått och gott. En betydligt mer behaglig upplevelse för 

alla inblandade. 

På eftermiddagen hade Sören första lektionen om Lagar och regelverk och om 6 dagar skriver 

eleverna sitt prov. Förresten klarade samtliga elever VHF-provet för en vecka sedan. Hurra, och bra 

jobbat! 



Annars har det varit en ganska lugn dag ombord om man bortser från att vi ligger och åker fram och 

tillbaka längs med kajen p.g.a. tidvattnet och gammal dyning som studsar in i hamnen. Några i 

besättningen har tagit ut en ledig dag och vi andra har pillat med lite olika saker. Tvättat utsidan av 

båten, taglat sejsingar (kortare rep som används till allt möjligt ombord), tagit bort rostrinningar och 

inventerat skeppsapoteket bl.a. 

Nu är klockan strax efter 21 och många av eleverna sitter i mässen och spelar spel eller förbereder sig 

inför morgondagens hårdbotten exkursion. För mig är det dags att gå och lägga mig. 

Natti patti! (som vi brukar säga här ombord) 

/Sofia 

 



 

 


