
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2021-10-22 

Personalloggare:  2:e styrman Victor  

Elevloggare:  Karin och Elsa 

Väder:  Klart, god sikt 

Position:  Rubicon, Lanzarote 

Temperatur:  23 grader 

Beräknad avgång mot nästa hamn:  söndag kl 11:00 lokal tid 

 

Elevlogg: 
Hej! 

Idag inleddes dagen med en härlig seglats och lite frukost. Sedan satt vi uppe på däck och njöt av 

utsikten över havet. Efter en bit gungning på havet såg vi land, vackra berg i orange. Det åts frukt och 

småpratades och sedan var det dags att lägga till i Rubicon på Lanzarote. Efter detta storstädades 

båten och det blev väldigt fint, om vi får säga det själva. Vi gick i land och tittade på den fina hamnen 

och sedan arbetade vi på våra projekt samt solade på stranden. Till våra projekt tillhörde intervjuer 

av spanjorerna, vilket gav oss mycket underlag till vårat arbete. Vädret var mestadels soligt men även 

lite molnigt vilket var ganska skönt. Till skillnad från andra dagar serverades ingen middag på båten 

utan vi fick äta själva iland, vilket var väldigt trevligt. Senare under kvällen deltog klassen i en 

elevaktivitet där det gick ut på att vi skulle hitta alla bokstäver i alfabetet på olika skyltar. Det var 

riktigt kul och tiden gick väldigt fort. Efter detta var alla trötta, medans de som ska vara nattvakt 

förberedde sig  för sina pass.  

Ha det så bra! 

Elsa & Karin 

 

Personallogg:  
Hej! 

Victor heter jag och är andrestyrman på Älva. Dagen började med att jag, matrosen och sex elever 

gick sjövakt 00.00-04.00. Jag har lärt eleverna att handstyra efter magnetkompassen och även för-

klarat lite hur radarn och ett elektroniskt sjökort fungerar. Jag tycker att eleverna är duktiga. 

Vid lunchtid gick vi in i marinan i Rubicon. Vi vaskade ner båten, städade och lade ut landgången. 

Efter det var det lite frivakt för de flesta ombord. 

Hej å hå 



  

Robban hjälper kaptenen lite med att få runt fören i den väldigt trånga hamnen 

 

De fick stoppa trafiken i hamnen när vi kom in 



 
På tur i marinan 

 


