
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 5/2 

Elevloggare:  Emil och Wilmer  

Personalloggare:  Madeleine 

Position:  Strax söder om Teneriffa 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Las Palmas i morgon förmiddag, 6/2 

Väder: Gott väder, haft klarblå himmel och sol hela dagen. 

 

Elevlogg:  
Idag lade vi loss från La Gomera med en badpaus en sjömil från öns sydvästkust där några elever blev 

lite brända av lösa nässelceller från maneter. Vi var där en liten stund och fortsatte sedan vidare mot 

Las Palmas. På vägen dit fick vi också chansen att hissa segel även fast det var lite av en pösig vind. 

Mot kvällen såg vi grindvalar som kom upp precis intill båten. Viktigast av allt så firade vi även Lotti 

på hennes födelsedag med pannkakor till frukost och utdelning av kladdkaka och godis på kvällen 

vilket var väldigt trevligt. 

       

Personallogg:  
God dag, godkväll! 
Min dag började med en fantastisk frukost bestående av äggröra, pannkakor och massa god frukt-

sallad, och några koppar nybryggt kaffe. Efter det var det pang på avgång och säga hejdå till vår 

andrestyrman Catrin som vi med sorg lämnade efter oss i Valle Gran Rey på hennes väg hem till 

Finland. När vi kastat loss och fixat allt som fixas skall efter en sådan manöver konstaterade vi att det 

var perfekt badväder så vi började förbereda för det i stället. Sedan badade vi i tre kvart och efter det 

var vi på vår väg igen.  

När klockan var strax innan 18:00 trodde vi att det skulle bli en historisk dag, vi hade nämligen inte 

siktat en enda delfin eller val, vilket aldrig tidigare hänt på denna sträcka. Men så blev det inte, vi fick 

nämligen se både delfiner och grindvalar. Många och nära. Nu är klockan halv nio och det är dags för 

mig att koja.  

Jag har sagt det förut och jag säger det igen, denna klass är fantastisk! Bra människor, bra stämning, 

klarat av alla dåliga kort de fått utdelade och har fortfarande leenden på läpparna. Vilket gäng och 

vilken ära det är att få segla med dem en andra gång.  

Allt gott till er där hemma 

Puss och kram på Covid-19-säkert avstånd 

/Madde-matros 



 

Segelsättning 



 

Jungman Malin och kocken Catarina myser i hajnätet 


