
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 25/11-21 

Elevloggare: Teo, Isac 

Personalloggare:  Överstyrman Sofia 

Position: Muelle Catalina, Las Palmas 

Planerat datum för att segla vidare: - 

Beräknad ankomst till nästa ”hamn”:  Arlanda den 30/11 00:15 

Väder:  Mulet, blåsigt motvind tidigare under dagen men nu har det lugnat ner sig lite. 20 grader.   

 

 

 

Elevlogg:  
Idag fortsatte vi vår färd mot Gran Canaria. Planen var att segla lite efter lunch men det blev inte av 

då det vred till motvind så vi har bara gått igenom vårt vanliga schema med vakter och lektioner. 

Under lektionerna har vi haft engelska med Ulrika där vi läst en text om en paralyserad 25-åring som 

seglar med sina föräldrar och besvarat frågor om den medan vi på Compas lektion sköt upp det 

teoretiska konstruktions- och reparationsprovet tills imorgon och pluggade inför VHF-provet 

imorgon. Vi kom in i Las Palmas hamn ca 16:00-16:30. På kvällen efter middagen har vi haft plugg-

stuga inför VHF-provet och de som har velat gå iland har gått iland. 

 

Personallogg:  
Ja, då var vi tillbaka i Las Palmas där vi började för några veckor sen. Vi ligger på en något sämre plats 

nu än innan. Vi sticker ut ca 15 meter utanför kajen med fören och det är mer trafik som passerar 

vilket innebär att båten rör sig mer vid kajen. Vi är dock tacksamma att vi fick en plats i handels-

hamnen Puerto de la Luz överhuvudtaget då det från början såg ut som att vi skulle behöva försöka 

oss på att knöla oss in i marinan här i Las palmas och förtöja vid 25 meter kaj istället för gott om 

utrymme och 40 meter kaj som det blev nu.  

På vägen in mot hamnen så fick några av oss även se (vad jag är ganska säker på var) Rizzodelfiner. 

Det är första gången jag fått se sådana på nära håll och det var kul att vi fick se lite sjöliv i slutet på 

resan. Det är nog det tråkigaste med den här resan. Att eleverna inte har fått uppleva lika mycket 

delfiner som vi brukar se här nere. Vi brukar få se Common dolphins flera ggr per resa och den här 

resan har vi sett några få en gång bara. Fast eleverna verkar ganska nöjda ändå.  



Nu under kvällen så har jag haft pluggstuga med de elever som ville ha hjälp att plugga inför VHF-

provet imorgon. Jag måste erkänna att jag blev positivt överraskad över hur många som faktiskt satt 

och aktivt pluggade och diskuterade VHF.   

Nu ska jag se om det är någon som har några sista frågor om VHF innan de som vill ska se en film om 

Ostindiefararen Göteborg som vår skeppare jobbat på i flera år. Själv ska jag sticka några varv på en 

tröja och dricka en kopp te. Hoppas ni har det fint där hemma. Snart är era barn hemma igen. 

/Sofia 

 

 

Soluppgång över Gran Canaria 08-12 vakten 



 

Älva backas in för förtöjning, propellereffekt och roder, ingen bogpropeller på detta fartyg minsann. 



 

 

Pluggstuga i mässen inför morgondagens VHF-prov. 

  


