
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 27/11 

Elevloggare: Noah, Sebastian  

Personalloggare:  Robban 

Position: Las Palmas de Gran Canaria 

Planerat datum för att segla vidare: - 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Arlanda, 30 november, 00;15 +1 

Väder:  Växlande molnighet med inslag av regnskurar och blåst. Temperatur runt 20 grader 

 

Elevlogg:  
Vi började dagen som vanligt med frukost och städning. Därefter gjorde vi en utflykt till Elder, Las 

Palmas version av Tom Tits. Besöket var roligt och det fanns bland annat en racingsimulator som var 

väldigt rolig men svår och ett stridsflygplan man kunde sitta i. När vi kom tillbaka till båten gjorde vi 

klart de uppgifter vi inte var klara med och vissa pluggade inför VHF-kompletteringen. De som inte 

klättrat upp i masten på La Gomera fick chansen att komma upp i riggen idag istället. Idag ska vi även 

packa våra väskor i inför morgondagens storstädning. 

 

Eleverna fick provsitta i ett Northrop F5 jet 



 

Men ett race-spel var det mest populära på hela muséet 

 

Personallogg: 
Skepp o’hoy 

Idag har jag och Stefan jobbat ihop ute på däck med att planera jobb inför vinteruppehållet samt att 

förbättra riggen på Älva. Vi har bytt alla travare som håller fast förseglen till stagen, de nya travarna 

är av en helt egendesignad modell, så det ska bli spännande att se hur resultatet blir. Vi har 

dessutom fått hjälp av några elever med att montera dessa, och de har gjort ett bra jobb där ute i 

bogsprötet.  

Det största jobbet idag var att vi har bytt ut våra 3-slagna skot till Focken och bytt till flätade nya fina 

rep istället. De flätade tågvirket tål sol, slitage och salt mycket bättre än de lite mer traditionella 3-

slagna repen gör. De flätade är dessutom svarare att splitsa men som tur är så kan vår Kapten splitsa 

det mesta och han har lärt mig detta nu också. 

Hälsningar Robban! 

 



 

Ny-splitsade skot. 
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