
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2021-10-24 

Personalloggare:  Matros Robban 

Elevloggare:  Moa och Emmi 

Väder:  Strålande solsken med lite slöjmoln 

Position:  Till sjöss med destination Santa Cruz, Teneriffa 

Temperatur:  23 grader 

 

Elevlogg:  
Hej, Moa och Emmi här. Idag är det äntligen vår tur att skriva! 

Dagen började i Lanzarote där de flesta passade på att ta en dusch i hamnens duschrum för att sedan 

bege sig mot Supermercadon för inköp av snacks och dricka innan Älvas avgång mot Teneriffa.  

Strax innan avgång var det uppställning för alla elever på kajen för inräkning 1-32 och sedan intog alla 

sina positioner vid de olika seglen. Vi vinkade hej då till Lanzarote som var himla mysigt och hissade 

segel direkt utanför hamnen. 

 

Den här gången har vi riktigt bra vindar och lagom stora vågor, vilket gör att vi kan segla hela vägen 

till Teneriffa utan motor. Väderförhållandet har dessutom gjort att de flesta mår toppen jämfört med 

under förra seglingen då det var lite gungigt. Under dagen har vi gjort uppemot 8 knop men just nu 

åker vi i 5 knop, sakta men säkert! 

Flera i klassen har sysselsatt sig med att kolla på filmen Pirates of the Caribbean på stor-TV:n i 

salongen eller spela kort. Andra har solat på däck och njutit av den vackra utsikten, andra har vilat 

och självklart har ett par vaktlag stått vakt och hållit utkik. Mycket mer än så har inte hänt idag. Men 

ikväll måste vi jobba på med våra projekt. 

Vi vill också passa på och hylla vaktlaget som är ansvariga för byssan just nu då salladen som levere-

ras är helt otrolig! 

Varma hälsningar 

Moa och Emmi 

Personallogg:  
Hej, idag lämnade vi min paradisö där jag har ett litet hus som jag spenderar mycket av min fritid i. 

Under vår vistelse i Marina Rubicon har vi försökt laga seglen som seglades sönder under förra resan 

ner hit till Kanarieöarna. Nu på kvällen har vinden mojnat så vi stöttar lite med maskin för att komma 

till Teneriffa lagom till efter lunch. Vi har haft både delfiner och mareld längs fartyget ikväll, delfiner-

na lekte vid ytan och jagade småfisk.  

Seglarhälsningar, Robban 



 

 



 



 

 


