
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 21/11-21  

Elevloggare: Leo och Oliver  

Personalloggare: Lättmatros Alva  

Position: Puerto Vueltas – La Gomera 

Planerat datum för att segla vidare: - 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 21/11-21  

Väder: Varmt och disigt 

 

 

Elevlogg:  
Idag har vi varit ute på havet och seglat för första gången! Vi tog en kurs mot La Palma och på vägen 

dit såg vi många olika sorters djur i vattnet. Vi såg ca 5 stycken grindvalar, ett antal delfiner och en 

havssköldpadda. 

På vägen mot La Palma så seglade vi på väldigt bra och det gick upp emot 8,5 knop.  När vi hade en 

bit kvar så vände vi tillbaka mot La Gomera då det verkade vara dåligt väder på väg. Klockan 8 var vi 

på norra sidan av La Gomera och då firade vi seglen då vi behövde åka rakt mot vinden ner längs 

kusten.  

   

Personallogg:  
Hej alla där hemma! 

Idag har klassen äntligen fått segla. Enligt prognos skulle vi inte ha någon segelvind att tala om idag. 

Men vinden dök upp och vi tog tillfället i akt.  

Jag gick av min vakt och hann äta en snabb frukost innan det var dags att ge sig ut på däck igen för att 

sätta segel. Det var inre klyvaren, fock och storsegel som sattes. Vi tog en bog mot La Palma för att få 

segla lite och det gick bra. 8,5 knop var vi uppe i utan motor. Vi satte en ny kurs tillbaka mot La 

Gomera efter ett tag för att hinna fram i tid och för att eleverna skulle få skota och ha sig.  

Efter god lunch och middag var det dags att ta ner seglen vid 8 på kvällen och bege oss mot Valle 

Gran Rey. Jag gick av min vakt för en timme sen och väntar nu på att vi ska komma till kaj. Ser fram 

emot La Gomera! 

Skepp o’ hoj 

Alva 



 

Redo att börja avbeslå den inre klyvaren ute i bogsprötet 

 



 

 

8,5 knop ut mot La Palma! 

  


