
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  9/3-2020  

Elevloggare:  Gunnar och Thea E   

Personalloggare:  Jungman Axel B  

Position:  N 27°57,4’ E 017°13,9’ 

Segelsättning:  Stagfock, fock och storsegel 

Fart:  8.5 knop 

Kurs:  130° 

Planerat datum för att segla vidare:  Vi flyger hem den 13e :(  

Beräknad ankomst till nästa hamn:  14:00 imorgon 

Väder:  Vackert och friskt väder, med en utsikt av La Gomeras vackra berg samt en nästintill molnfri 

himmel. 

 

 

Elevlogg:  
Hej hopp alla där hemma! 

Denna dag har inte varit den mest händelserika men den smög inte obemärkt förbi oss här ombord. 

Vi la loss i morse från hamnen i Tazacorte, La Palma och sedan dess har vi seglat mot vår sista 

destination innan vi återvänder hemåt. Dagen har för många färgats av sjösjuka och hårt arbete. Inte 

bara vi vakthavande utan till och med främst byssan har kämpat sig genom dagens gungningar och 

lutning.  

Till lunch försvårades matlagningen till den grad att övriga halvan (som egentligen var lediga) av 

byssalaget behövde rycka in. Men inte har det bara varit ett lidande utan det friska vädret har varit 

bakgrund till praktiska övningar i radiokommunikation. Där fick vi testa på VHF-anrop med kapten 

Stefan genom ett intrikat rollspel från olika hörn på Älva där vi i grupper var utrustade med radio som 

skulle symbolisera fartygsstandarden VHF. Övningen var mycket lärorik och inleddes med skratt och 

förvirring bara för att gradvis ta oss till en bättre förståelse.  

Kvällen har spenderats med film, sömn och VHF-plugg inför det kommande provet som ska genom-

föras när vi kommer i hamn. 

Nu hoppas vi på en lugn fortsättning så att alla kan få sova i natt ☺ 



 

Hårt skotade segel för att ta höjd mot La Gomera, 8.5 knop 

 

Personallogg:  
Hallå loggen, jungman Axel som skriver idag. 

Dagen börjar med en effektiv städning av våra elever och en väldigt snabb och smidig utläggning från 

soliga La Palma. Så fort Älva kom ut ur lä från ön satt vi stagfocksegel, focksegel och storsegel för att 

utnyttja den friska vinden vi har. Även under blåsten utför eleverna duktigt VHF-övningarna som 

Stefan håller i. Vi beräknar att komma fram till vår nästa och sista hamn på Gran Canaria sen efter-

middag den tionde.  

Tack för mig! 



 

Trosskydd och landgång plockas in innan avgång från Tazacorte/ La Palma 


