
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 7/2-2022 

Elevloggare: Måns & Wilmer 

Personalloggare:  Benke 

Position: Las Palmas 

Väder: Soligt med lätta vindar  

 

Elevlogg:  
Hi again!  

Idag började som vanligt med en frukost. Idag var det dock inte lika många som deltog efter en kväll 

av intensivt pluggande. Efter en noggrann städning var det sedan dags för seglingens klimax, prov i 

Fartygsbefäl Klass VIII. Efter långa timmar, blod, svett och tårar var det äntligen över och det blev 

dags att vamos a la playa där vårt vaktlag och vaktlag två skulle ha sina aktiviteter.                                                

Våran aktivitet gick ut på att samla in skräp på stranden och sedan skulle det lag med mest insamlat 

skräp få vissa fördelar och verktyg för att kunna bygga det finaste sandslottet de kunde inom en viss 

tid. Nästa aktivitet blev att också försöka samla in så mycket skräp som möjligt. Dock var fokus denna 

gång på att försöka hitta det genom att snorkla samt att använda skräpet för att försöka bygga ett så 

högt torn som möjligt. Efter detta var det fritid i några timmar innan middagen och större delar av 

klassen valde att stanna på stranden och njuta av de sista soltimmarna på resan medan en del andra 

tog sig en glass.  

Bye again, Måns och Wilmer  

 



 

 

Personallogg: 
Hej! 

Jag heter Benke och är maskinist ombord. Idag har det varit lite meckande med watermakern, ett 

knepigt litet vattenläckage på ett membran som var helt tätt vid drift men började läcka när man 

stoppade den. Det visade sig att en o-ring var skadad och under tryck så lade den sig på plats och 

tätade. Det tog en liten stund att hitta det felet. Maskinerna har fått ny olja och nya bränslefilter. Jag 

såg inte mycket av solen men imorgon tar vi itu med däcksstädningen och då kanske man får lite färg. 

Hälsningar Benke 



 


