
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  02-03-2022 

Elevloggare:  Malin och Hannes 

Personalloggare:  Linda 

Position:  Gran Canaria 

Planerat datum för att segla vidare:  05-03-2022 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  06-03-2022 

Väder:  Soligt och blåsigt  

 

 

Elevlogg:  
Tjenixen! 

Idag har vi anlänt till Gran Canaria efter en lång nattsegling. De som stod vakt kl 04:00-08:00 fick 

hissa segel som vi hade upp hela vägen till Gran Canaria och såg vi delfiner och vågor. I natt bytte vi 

även vakt och städstationer, vissa tyckte om det mer än andra. När vi inte stod vakt så ägnande vi 

dagen till att plugga till vårat VHF prov, som är om några dagar, och finslipa på våra marinbiologi-

rapporter. Trots att vi inte hade någon täckning så fungerade det bra. Under de timmar vi stod vakt 

fick vi öva på olika navigeringsuppgifter i styrhytten, t.ex. kryss peail och läsa av radar.  

Vid tilläggning kämpade vi på, det var tungt att dra trossarna efter kaptenens tycke och det kom 

härliga spanjorer och hjälpte till. Idag har äntligen Björn ankommit! Han strosade in på middagen 

med ett stort leende på läpparna. Äntligen kommer våra små hjärnor stimuleras med matematik! 

Hälsningar Hannes och Malin. (och Sanna som baksätes skrev) 



 
Sanna kämpar på akterdäck med att tighta upp en akterända. 
 
 

Personallogg:  
Idag har jag spenderat nästan hela dagen inne i båten, alla vaktlag hade nämligen dubbla lektioner i 

marinbiologi eftersom den ska in imorgon. Det var lite kämpigt för vissa att jobba då det gungade en 

del under dagen samt att vi hade en stund utan mobiltäckning.  

Efter middagen har vi suttit ett gäng i salongen och skrattat åt allt möjligt kul, det märks att man 

börjar bli trött när allt plötsligt är lite extra roligt :D. 

Det känns bra att sitta och skratta så här för om två dagar kliver jag av Älva för denna gång och 

lämnar över lärarrollen ombord till min käre kollega Björn. Det kommer kännas konstigt att lämna 

min mentorsklass, jag har ju trots allt pratat om seglingen med dem i 2,5 år och snart är min resa 

med dem slut. Men jag har iaf haft många roliga stunder här ombord med kidsen och besättningen så 

det ska jag bära med mig läänge      . 

Ha det bäst! /Linda 



 

Linda låtsas läsa lite lurigt. 

  


