
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  3/3-22 

Elevloggare:  Marcus och Hampus 

Personalloggare:  Lättmatros Alva  

Position:  Las Palmas, Gran Canaria 

Planerat datum för att segla vidare:  06/03-22 

Väder:  Blåsigt, klart med sol 

 

 

Elevlogg:  
Skepp å hoj alla landkrabbor! 

Nu har vi legat i hamnen i Las Palmas i snart ett dygn. Efter senaste långseglingen på ca 140 NM och 

många timmar till sjöss, var det dags för ”klart skepp”. Klart skepp är då vi städar Älva extra noga och 

nu när vi varit till sjöss en längre tid har det hunnit samlas en massa salt på däck, överbyggnaden, 

trossar, segel med mycket mer. Nu när vi har bättre tillgång till vatten här i hamn så lades de extra 

mycket tid utanpå skeppet. Självklart städade vi noga invändigt också men det slutade med att de 

flesta var på däck.  

Efter förmiddagens ”klart skepp” var det dags för en lyxig cesarsallad som byssan hade lagat. De 

hemgjorda krutongerna och salladskrämen med parmesanost. Med mätta magar hade hela klassen 

lektioner. Två av vaktlagen började med marinbiologi. Idag är det inlämningsdatum för rapporten om 

de hårdbottensundersökningar vi gjort. Vi hoppas att alla vaktlag gör klart dem i tid så Linda och alla 

får sova gott ikväll. De andra vaktlagen hade VHF-lektioner, där gjorde vi en övning. Vi levde ut ett 

scenario där skulle vi prata på kanal 16, men vi använde walkie-talkies       Vi delade upp oss på fyra 

olika walkie-talkies och spelade upp scenarion där nöd, il och vanliga anrop mellan fartyg gjordes. De 

roligaste var då segelbåten ”Fair Winds” tog in vatten utanför Södermöja och behövde bogsering av 

bogserbåten ”Kurt” till hamnen i Las Palmas. En mycket lärorik övning då vi alla elever blev bekvä-

mare att prata i radion. Imorgon är det dags för VHF-provet vilket har gjort så att mycket av fritiden 

idag även gått till plugg. Med stängda dörrar in till byssan visade det sig att vi hade fem pizzabagare 

knådandes på båten. Vi elever och besättning har nog aldrig varit så snabba på att ta mat      . Nu 

under kvällen är det riktigt bra disciplin på plugget kring rapporterna och VHF:en. 

I morgon väntar en spännande socialaktivitet - både jag och Hampus är sjukt laddade!  

Golf Oscar Del 

ta November Alpha Tango Tango! 

 



 

Backisgänget kämpar på i byssan under Catarinas ledning. 
 

 

 

Sista detaljerna innan servering! 
 



Personallogg:  
Hej alla där hemma! 

Vi började dagen med ett klart skepp. Väldigt skönt att göra en storstädning inuti båten och skölja av 

hela båten utvändigt. Den senaste seglatsen spolades det upp rejält med havsvatten över hela båten 

så vi behövde få bort allt salt. Eleverna gjorde ett riktigt bra jobb och höll humöret uppe, kul att se! 

Till lunch fick vi ceasarsallad, min favoriträtt! Efter lunchen hade eleverna lektioner och vi i besätt-

ningen fortsatte med arbeten runt omkring båten. Jag målade utsidan av båten där färgen skavts 

bort av kajen i Valle Gran Rey samt spolade och tvättade ur flera av dirkarna, fallen och skoten vi har 

ombord. 

Efter att jag slutat jobba smet jag in i byssan och hjälpte till lite med pizzabakandet och sjungandet. 

Carl, Calle och Villiam lagade middagen idag och gjorde ett ordentligt bra jobb! Jag agerade lite som 

hjälpreda som tog pizzorna ur ugnen medan killarna och Catarina hade fullt upp med att göra pizzor. 

Mycket skönsång blev det också!  

Nu är båten full av pluggande elever som skriver det sista på deras marinbiologirapporter och läsning 

inför VHF-provet imorgon! Härligt att se dem alla sitta tillsammans och läsa och ha kul. 

Skepp o’ hoj, 

Alva 

  

  


