
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 1/3 2022 

Elevloggare: Elisabeth och Hedda 

Personalloggare:  Morten 

Position: SO om Teneriffa 

Planerat datum för att segla vidare: Under gång mellan La Gomera och Las Palmas på Gran Canaria 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Imorgon, tiden bestämmer vädergudarna 

Väder: Fint och soligt men kraftig vind och ganska hög sjö i accelerationszonerna mellan öarna 

 

 

Elevlogg:  
Hej! 

Här sitter jag kl 06.44 och skriver logg då jag, Hedda och Morten glömde loggen igår. Gårdagen 

började med frukost som vanligt och en snabb städning för att kunna kasta loss så snabbt som 

möjligt. Avgången gick snabbt och smidigt. På förmidagen hade vi lektioner om VHF i halvklass. Till 

lunch hade vi frikadeller med pasta. På eftermiddagen hade vi mer VHF lektioner i halvklass och de 

flesta lyckades vara med trots vågor. De som inte hade lektion spenderade tiden med att sola på däck 

eller sova. Vi såg även flera flockar med narvalar och delfiner på eftermiddagen och några lyckades se 

en sköldpadda. Till middag blev de bulgur, fisk och chilimajo. Efter middagen var det fri aktivitet då 

många vilade eller pluggade. Tyvärr blev det inga semlor ombord men vi fikade på det godiset vi har 

kvar i stället.  

Hälsningar från Älva 

//Elisabeth 

       

Personallogg:  
Losskastning efter frukost och en snabb städning från La Gomera där vi alla fått uppleva mycket. 

Trots sjögång hölls lektioner enligt plan; VHF/SRC och en timmes eget arbete med marinbiologi-

arbete. 

 

Några olika rutter från La Gomera till Gran Canaria utvärderades. Valet föll på att gå för motor runt 

södra delen av La Gomera och upp en bit längs ostkusten och därefter sätta 80-90 graders kurs för 

att eventuellt gå norr om Teneriffa. Vi beslutar dock att välja rutten söder om Teneriffa för att för-

hoppningsvis kunna sätta segel efter hundvakten (24-04) eller i gryningen och få en fin bog över mot 



norra Gran Canaria. Det är innan rundningen av Teneriffa som vi får de uppskattade besöken av valar 

och delfiner. 

Stämningen är god ombord och eleverna praktiserar nyvunna och i viss utsträckning gamla kunskaper 

vad gäller navigation. Krysspejlingar, radarlägen och positioner i sjökortet utförs. 

I vanlig ordning skapar byssalaget goda måltider för hungriga sjömän. Till lunch bjöds på pasta med 

tomatsås och albondigas (frikadeller). Till middag bjöds på lax med bulgur och en chilimayo med lite 

härlig hetta! 

 

 

Teneriffa syns i horisonten och vulkantoppen Teide (Spaniens högsta berg) 

 



 

Solnedgång över Teneriffa! 


