
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  2/3-20  

Elevloggare:  Anna och Melina  

Personalloggare:  Andrestyrman Benke 

Position:  La Gomera, Valle Gran Rey 

Segelsättning:  Ingen 

Fart:  Det gungar då och då 

Kurs:  I hamn, Puerto Vueltas 

Planerat datum för att segla vidare:   5/3 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  6/3 

Väder:  Soligt och väldigt varmt 

 

 

Elevlogg:  
Hej Hopp Galopp! 

Dagen började med ett hårt uppvaknande i skuggan av bergen av påminnelsen att idag var det åter-

igen dags för klartskeppstädning. Alla utrymmen och vrån skulle putsas tills att lättmatros Alva kunde 

tänka sig att slicka på dem. Efter många stånk och stön (och massa skratt) var skeppet lika rent som 

våra händer efter handdesinfektion mot Corona (ha ha). Tiden som var kvar fram till lunch spendera-

des med hårt plugg för det skräckinjagande klass 8 provet. 

Efter en svingod lunch var det dags för ännu mera plugg. Den skinande solen på däck hjälpte dock. 

Sen hände det spännande grejer, det var dags för vaktlaget GranCanGang’s aktivitet. Vi tog oss mot 

en grusplan där det var dags för ”capture the flag”.  All klasskänsla var som bortblåst, att vinna var 

det enda som räknades. Efter två svettiga matcher fulla med skrik, blod, gråt och krossade drömmar 

hade faktiskt bara en medlem skadat sig (en lätt stukning och han lär överleva).  

Nästa mål var stranden. Den svarta brännheta stranden var full med tyska turister i chock över var 

alla dessa svettiga ungdomar kom ifrån. Men det struntade vi fullständigt i och sprang rakt ner i 

vattnet.   

Under den senare eftermiddagen var det glass, plugg, solning eller träning på schemat. En god 

middag serverades även från vår fantastiska byssan med kock-Catharina i spetsen. Därefter var det 

dags för ett fåtal elever att bli lika höga som alla dessa tyska hippie-turister i staden. De klättrade 

alltså upp i riggen under leding av vår alldeles egna klippa Alva men först en säkerhetsgenomgång av 

vår kapten Stefan (även med en stor publik av kanske inte lika höga tyska turister). 



Sedan kom klassen ihåg dagens dispyt kring leken och alla gick sina egna vägar som leder till antingen 

film, snacks shopping, stadsutforskande och vissa starka själar pluggar. 

Skepp o Cykel!  

 

Personallogg:  
Hej! 

Jag heter Benke!  Idag har det varit en del felsökande och meckande med ribbåtsvinchen men nu 

hoppas vi att den ska fungera jag har kört den upp och ned flera gånger. Ankarspelet har vi fått 

använda som provisorisk kraftkälla när vi sjösatt ribbåten och det har fungerat väldigt bra men lite 

krångligare då trossen som lyft båten fått gå över hela däck. Den ena watermakern har också fått sig 

en service och den andra får jag titta på imorgon. 

Hälsningar Benke maskinist och 2e styrman  

 


