
Logg från Älva  

Datum:  6/3 2020 

Elevloggare:  Rebecka och Moa  

Personalloggare:  Pontus 

Position:  Puerto de Tarzacorte 

Segelsättning:  

Fart: Stillaliggande 

Kurs: Ingen kurs 

Planerat datum för att segla vidare: Söndag eller måndag beroende på väder 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Tisdag kväll 

Väder: Klart och sol 

 

Elevlogg:  
 

Goder afton nära och kära! 

Efter en blåsig, skakig och någonting svårbalanserad natt ute till havs var klassen lagom trötta under 

förmiddagens normala rutiner. Det var gröna ansikten, blecka ansikten, något brända ansikten och 

slutligen väldigt glada ansikten när vi allt närmare rörde oss hamnen på ön La Palma. Strax innan 

lunch puttrade Älva in i hamnen och möttes av en stor skara turister. Efter lunch beväpnade hela 

klassen sig med wetex-trasor och såpahinkar för att skrämma bort varje litet dammkorn och 

smutsfläck från skeppet.  Lektioner med besättningen om VHF avslöjade snabbt hur trötta alla i 

klassen egentligen var efter nattens gungande. Då byssanlagets tema-middag skulle äga rum under 

kvällen var det hög tid för alla ombord att hitta den optimala utklädnaden och helt plötsligt var det 

spring i benan på oss i klassen igen.  Temat för kvällen var ”Svennebanan-familjer på all-inklusive 

semester”.  Mässen fylldes med rika svennepappor, utstressade mammor, tonårsrebeller, förvirrade 

pensionärer och busiga barn.  

Till förrätt var det tapas. Det blev en kort resa hem till Sverige med stompad potatis och pesto-

marinerad lax som varmrätt. Efterrätten var härlig cheesecake med mynta och jordgubbar, nästa som 

att ta en promenad under midsommarnatten på en blomsteräng.  

Nu avslutas kvällen med film och mys. Vi i piratklubben lämnar nu över loggskrivandet till nästa 

vaktlag ”Grancangang”. 

Kram från Moa och Rebecka.  



 

 

 

 

Personallogg:  
Tjolahopp! 

Idag har varit en tuff dag i stökig sjö men med ankomst till fina La Palma. Under min vakt mellan 4-8 

blåste det som mest 25 m/s. Efter ankomst har vi gjort klart skepp och snyggat till Älva. Det är 

verkligen en tacksam grupp ungdomar att arbeta med. I dagarna kommer utflykt och kanske lite ledig 

tid i Tarzacorte. Nu väntar bingen en trött sjöman. 

Pontus, Lättmatros 



 


