
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2021-10-30 

Personalloggare:  Överstyrman Benke 

Elevloggare:  Alfred Rentsch, Anton Rebas  

Väder: Klart god sikt svaga nordostliga vindar  

Position: Till kaj Puerto Vueltas La Gomera 

Temperatur: 26 grader  

Beräknad avgång till nästa hamn: Imorgon efter frukost  

 

Elevlogg: 
Hej! 

Vi heter Alfred och Anton vi är elever på Marina. Den här vackra lördagen började med frukost, en 

stabil frukost där hela kostcirkeln täcktes. Efter den stabila frukosten så städade vi båten, båten var 

smått sandigt på grund av vattenbrist då det blivit problem med vattentillverkningen ombord, vilket 

ledde till att dusch och tvätt förbjöds, lite dålig timing då man vart på playan. 

Efter städningen så hade vi en timma matte, en mycket lärorik timma på grund av vår fantastiska 

lärare Zainab. Klassen arbetade efter matten med våra marknadsföringsprojekt, efter en dryg timma 

av det så var det lunch ock dags att dra till playan o snorkla. Skagenbaguetten satt bra, snorklingen 

relativt händelselös, men det löstes med en helado, en eftermiddag bra spenderad i slutändan. Efter 

att vi kom tillbaka till båten är det en timmes fritid, därefter middag. Lamm chops och potatisgratäng, 

satt bra det med. Senare på kvällen är det halloween fest med klassen, man skulle vara utklädd till 

ens första bokstav, det var många olika kostymer som till exempel vilda western, amerikan och 

knarkare. Nu är det kväll o en film är på i salongen, hoppas ni har det lika bra som vi! 

 

Personallogg: 
Hej 

Jag heter Benke och är maskinist och överstyrman här på Älva. Vi har haft två fina seglingsben så här 

långt Gran Canaria-Lanzarote och Lanzarote-La Gomera. Nu har vi legat till kaj på La Gomera och 

eleverna har vandrat i bergen, snorklat och haft lektioner. Vi i besättningen har slipat, målat, servat 

maskineri med mera. Eleverna har bjudit in oss till Haloweenfest ikväll och vi har nyss kört musikqizz 

och nu blir det skattjakt. 

Hälsningar Benke 

 

 



 



 

 

 



 


