
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 28 januari 

Elevloggare: Hannah och Josefin 

Personalloggare:  Kecke och Madde 

Position: Förtöjda i Gran Tarajal på södra Fuerteventura 

Planerat datum för att segla vidare: I morgon den 29 januari 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Puerto Restinga den 31 januari 

Väder: Omväxlande soligt och halvmulet, ca 20 grader, svag nordlig vind 

 

Elevlogg:  
Hejsan svejsan alla där hemma 

Idag har det varit en väldigt händelserik dag. Vi 

vaknade upp vanlig tid för frukosten och sedan 

var det direkt ut på däck för de flesta då vi 

skulle lägga till vid en hamn i på Fuerteventura 

idag. Vi delade upp oss på fendrarna och 

trossarna som skulle kastas ut från båten till 

hamnkajen där två elever stod och tog emot. 

Sedan var det lunch och efter det var det fri-

villig aktivitet där vissa pluggade och andra 

upptäckte staden, med väldigt god gelato. 

Efter det drog vi ut på en hårbottenexkursion 

där vi var i våra gymnasiearbetslag och letade 

efter olika organismer som vi sedan kunde art-

bestämma. 

Vi hade turen att komma hem från denna långa 

dag till en förberedd middag av bästa kocken 

Catarina, Det serverades lyxmiddag ikväll 

nämligen vegetarisk lasagne med massa melon 

och god sallad. Efter det så serverade byssan en 

supergod kladdkaka med grädde. Just nu så 

sitter några sportintresserade och kollar på 

handbolls-EM och andra är utspridda i båten 

och antingen vilar eller sitter och snackar med vännerna. Det var allt för idag, tack för oss och ha en 

trevlig kväll 

Hälsningar// Hannah och Josefin 



Personallogg:  

Halli hallå världen! Här kommer en liten hälsning från de två glada matroserna Kecke och Madde. 

 

Keckes dag började kl.00:00, sedan tog Madde över kl.04:00. Det var en lugn natt, med en lugn vakt 

och en lite vildare vakt. Det var en fin och lugn segling fram till 05, för då skulle vi gippa. Sedan blev 

det lugnt igen. Vid 08:20 var seglen nere för så var det dags att gå till kaj i Brugge. (Eller var det Gran 

Tarajal, Fuerteventura?)  

När vi var förtöjda och klara städades det, och eleverna hade pluggstuga. Efter lunch försvann 

eleverna från fartyget och vi tog en lugn eftermiddag. När middagen förtärts gick vi iland och köpte 

nödvändigheter (i form av godis) och sedan köpte vi glass. Båda nöjda med sina. Nu är det definitivt 

kojdags för oss glada men trötta. 

Dagens visdomsord: Kunskap är aldrig tungt att bära. 

Dagens vits: Varför finns det ingen snö i Glasgow? Det är 612 040 invånare där och alla skottar. 

 

Det var väl det då. Ha det bra ni så ska vi också 

det. Adìos! 

 

Klockan 07.10 i morse: 

 


