
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 4/3-22 

Elevloggare: Emma & Felix 

Personalloggare:  Överstyrman Sofia 

Position: Catalina hamnen, Las Palmas 

Planerat datum för att segla vidare: - 

Beräknad ankomst till nästa hamn: - 

Väder: Halvklart 

 

 

Elevlogg:  
¡Hola! 

Vi började dagen som vanligt med en god frukost. Efter den dagliga städningen så begav vi oss till 

Poema del Mar, ett akvarium i närheten av hamnen. Där fick vi se massa fina fiskar men även hajar 

och rockor. Vi gick runt på egen hand och fascinerades av de djur vi nu läst om i snart tre år.  

När vi kom tillbaka var det dags för lunch då vi fick blandade rester från de senaste dagarna. Efter 

lunch var det dags för VHF-prov. Det var blandade känslor inför detta då klassen mindes tillbaka till 

förra seglingen då alla elever misslyckades totalt på kustskepparen. Som tur var så var det inte ett 

jättestort prov då detta bara är en liten del av Klass Vlll som vi nu har börjat läsa till. Den här gången 

så gick det bättre för de flesta.  

Till middag fick vi sedan en fantastiskt god (enligt Emma själv som jobbar i byssan för tillfället) pota-

tisgratäng med kött, bea och tzatziki. Till efterrätt så fick vi en tårta med sockerkaksbotten, jord-

gubbar och chokladmousse då det är två i klassen som fyller år idag! 

¡Adios nuestros seguidores (våra följare)! 

// Emma & Felix 



 

Mb19b där de trivs som bäst! 
 

 
       



Personallogg:  
Hej! 

Dagen började faktiskt med att vi sjöng för våra födelsedags”barn” till frukosten, sedan var det som 

vanligt städning och som Emma och Felix redan skrivit så gick hela klassen iväg till akvariet. Vi 

tackade och sade farväl till lärar-Linda som hade sin sista dag ombord innan hon skulle iväg på 

semester. På eftermiddagen vart det VHF-prov med mig och nu ska jag bara rätta allt och håller 

tummarna att de lyssnat och pluggat ordentligt. 

 

Nu på kvällen sitter de flesta och ser på den fantastiska filmen ”Shark Exorcist” i salongen och de ver-

kar trivas då det är mycket skratt och det doftar popcorn. 

God natt från oss! /Sofia 

  


