
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2/2 

Elevloggare: Måns & Kerstin 

Personalloggare:  Malin 

Position: Puerto Vueltas på La Gomera  

Planerat datum för att segla vidare: 5/2 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Las Palmas 6/2 

Väder: Mulet, med regn och vind, NV 10 m/sek 

 

 

 

Elevlogg:  
Skepp o hoj!  

Idag började som många andra dagar med frukost och städning. Samtidigt som resten av vaktlagen 

slet med att städa skeppet var det vårt vaktlags uppgift att kasta loss inför vår resa till La Gomera. 

Besättningen insisterade på att det inte skulle vara någon vind idag, men just idag kände moder jord 

för att spela oss ett spratt och det blåste upp som bara den. Detta kom som en överraskning för 

många som då inte hade tagit åksjukemedicin i förväg och resulterade i att fiskarna kring öarna fick 

en riktig måltid. Detta påverkade såklart inte vår tappra grupp som trots rullningen hade lektioner i 

både fartygsbefäl och marinbiologi.  

Utöver detta var det dags för vaktlag 4 att introducera sin sociala aktivitet vilket var killergames. Det 

går till på så sätt att alla fick dra tre lappar. En med ett namn, en med en plats och en med ett ”mord-

vapen”. Därefter var det bara att planera hur man skulle få rätt person på rätt ställe och försöka få 

dem att ta emot the specificerade ”mordvapnet” för att slå ut dem ur leken.  Ett exempel på en 

sådan kombination skulle kunna vara att jag, Måns, ger Kerstin en sked i salongen och på så sätt är 

Kerstin ur leken om hon tar emot skeden.  

Dagen avslutades med en härlig middag beståendes av pannkakor och ärtsoppa som var välförtjänt 

efter vår tilläggning vid La Gomera.  

Det var allt för oss, be careful out there!  

Måsen & Kärran   

 

 



 

Personallogg:  
Hej Loggen! 
Idag lämnade vi El Hierro (tyvärr, det blev lite av en personlig favorit, trots det knapra glassutbudet). 

Efter losskastningen klev jag på min vakt, denna gång både med Sören och Benke, det är alltid läro-

rikt att gå med olika. Vakten i sig var väldigt lugn, en del elever passade på att beta av lite moment på 

bryggan, det blev både rättning av kurs och radararbete, dom lär sig fort! 

Efter lite mer blåst än vad vi väntat oss ankom vi ett grådisigt La Gomera, men det hindrade inte mig 

från att gå och äta en glass; citronsorbet och choklad är en favorit!  

För min del väntar nu lite jobb, i och med att jag vanligtvis sitter på kontoret där hemma så får jag ta 

de tillfällen jag kan för att jobba ikapp lite. 

Tjingeling! 

Malin 

 

 



 


