
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  25 februari 2020 

Elevloggare:  Sophie och Alexandra  

Personalloggare:  Frida 

Position:  28° 47’ N, 14° 00’ W 

Segelsättning:  Storen, Focken och yttre Klyvaren 

Fart:  6,1 knop 

Kurs:  260° 

Planerat datum för att segla vidare:  Vi seglar nu 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  26 februari på eftermiddagen till Las palmas, Gran Canaria 

Väder:  Soligt och varmt under dagen, men mer sjö och disigt under kvällen 

 

 

Elevlogg:  
Hej och välkomna till dunderloggen!! 

Efter vår dagliga morgonrutin satt den envisa röda Saharasanden fortfarande inbiten i relingen efter 

sandstormen. Detta resulterade i många ivriga elever med wettextrasor i högsta hugg för att snabbt 

kunna sätta kurs mot Gran Canaria. När vi kommit ut till havs var det äntligen dags att sätta segel!! 

Jippi! Denna gång blev det Storen, Focken och den yttre Klyvaren som skulle hissas. 

På schemat för dagen stod fartygsbefäl, matte och sjövakt och många passade på att försöka få lite 

solbränna genom att sola på däck. Under dagen har vi sett flasknosdelfiner, sadeldelfiner och två 

rissodelfiner (som först troddes vara en haj)! Delfinerna väckte liv i oss alla och fick oss att springa till 

relingen eller ut på bogspröt. 

Till middag serverades en underbar sallad och ett lite väl saltat (men gott) focacciabröd. I kväll väntar 

klassaktivitet, plugg, sjövakt och möjligtvis en gnutta sömn. Simma lugnt där hemma i kylan!  

Puss och kram, 

Sophie och Alexandra 



 
 

Personallogg:  
Hej allihopa, Idag har det varit en riktigt fin dag med sol och härlig seglingsvind. Efter utförd städ-

inspektion lämnade vi kaj och gav oss ut på det vackra blå. Man blir lite rastlös i hamn, så det är 

riktigt skönt att komma ut. 

Vi lade loss från marinan i Arrecife och satte sedan segel så fort vinden ökade lite i styrka, sedan blev 

det en lunch på språng och upp på bryggan för vaktgång.  

Efter någon timme på vakt så var det dags för segelmanöver, det var en av de lugnaste jag upplevt 

ombord och det var så kul att de elever som befann sig ute på däck direkt hakade på och hjälpte till 

med stora leenden. Efter vakten blev det lite snickesnack med vår älskade kocka och kanske en aning 

för mycket sol medans byssalaget körde järnet (med sjukt bra musik!) inför middagen. 

Efter den mycket goda kvällsmaten så är det nattatajm för oss på 00-04 vakten och social aktivi-

tet/plugg för eleverna. 

Hoppas ni har det bra där hemma! 

//Frida 

   


