
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 31/10-201 

Personalloggare:  Lättmatros Alva 

Elevloggare: Ebba Stenfors och Ellis Treutiger 

Väder:  Klart väder 

Position: Mellan La Gomera och Gran Canaria 

Temperatur:  22 grader 

Beräknad avgång till nästa hamn:  01-11 

 

Elevlogg: 
Tjena mittbena! 

Ellis och Ebba här, nu är det vår tur att skriva logg och dela med oss av våra fantastiska upplevelser 

från dagen! 

Dagen började med en utsökt och näringsrik frukost av det nya vaktlaget för att sedan efter en 

städning kasta loss mot Gran Canaria. Dagen bjöd på utsökt väder med stark sol och blå himmel. Vi 

var med om två nya roliga och spännande händelser idag. Under vår första lektion så började det helt 

plötsligt tjuta i öronen. Larmet går! MAN ÖVERBORD! Vi alla sprang upp på däck med hjärtat i hals-

gropen och besättningen var redan igång med att sjösätta ribbåten, flera hundra meter bak från 

aktern syntes en människa i gul överlevnadsdräkt. Till allas lättnad var detta en övning och allting var 

planerat, men lärorikt var det minsann.  

Kaptenen kom kort därefter med en glädjande nyhet - vi skulle få bada från båten! Nästan alla från 

båten njöt av ett bad som var väldigt svalkande och trevligt. Senare under dagen var det lektioner 

och solande som gällde, tyvärr syntes inte delfiner till idag men vi fick en fin utsikt över bergen som 

Kanarieöarna har att erbjuda.  

Nu har vi passerat Teneriffa och är på god väg mot Gran Canaria, det gungar på men dem flesta mår 

bra.  

Simma lugnt 

Ebba och Ellis 



 

Bad och snorkling runt fartyget 

 

Personallogg: 
God kväll! 

Vilken toppendag vi har haft idag! Moder Jord har bjudit på fantastiskt väder hela dagen. 

Vi la loss direkt efter städningen och åkte längs med La Gomeras kust. När vi hade nått en lugn vik 

gjorde vi en man över bord övning följt av en timmes bad. Övningen är riktig bra för eleverna att få 

lära sig vad som skulle ske ifall vi verkligen skulle få en man över bord och väldigt bra för oss i besätt-

ningen att få fräscha upp våra kunskaper och öva tillsammans.  

Badet var ordentligt uppskattat av både elever, lärare och besättningen! I och med det varma vädret 

var det riktigt skönt med ett dopp. Det är något speciellt med att bada direkt från båten i ett djupt 

hav. Några av oss fick se några flygfiskar segla förbi och lite valsprut! 

Lärare Zainab har gjort tiramisu så nu ska det fikas för fulla muggar! 

Skepp o hoj’ 

Alva  



 

Älva utanför Cala Cantera, Punta Falcones. Badpaus /Stefan 

 

 


