
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 05/03-2022 

Elevloggare: Evelie och Joar  

Personalloggare:  Björn 

Position: Gran Canaria 

Planerat datum för att segla vidare: 06/03-2022 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 07/03-2022 

Väder: Mulet 

 

 

Elevlogg: 
Idag har det varit en fullspäckad dag med massa lektioner, två i matte då vi repeterat in för provet 

som vi kommer ha på tisdag nästa vecka. Därefter har så vi haft vår första lektion i skeppsteknik och 

stabilitet med kapten Stefan vilket var väldigt pedagogiska! Det har gått bra att plugga trots allt oljud 

från Max och hans slägga ute på däck (han lagar något högljutt). Vi skulle egentligen segla idag men 

som vi har lärt oss på fartygsstabiliteten idag så är Älva ett lite överstabilt skepp vilket gör att hon 

gungar mycket i vågorna, så därför väntar vi på att vädret ska lugna sig lite så att Älva visar nåd för de 

som lätt blir sjösjuka. Efter lektionerna så har det varit självstudier vilket visar hur mycket ansvar 

lärarna och besättningen ger oss      .  

PS. Evelie och Paul var superduktiga och höjde landgången fast än det inte var deras uppgift 

Skepp ohoj från Evelie och Joar!  

 



 

Självstudier i salongen 

 



 

Vi har det bra       

 

Personallogg:  

 
Hej, då var det dags för min första logg på denna resa. Jag, dvs Björn, kom ner hit för ett par dagar 

sen för att lösa av Linda på lärarposten. Vi har börjat lite mjukt med matten och idag var första dagen 

då vi körde lite intensivare med 2 lektioner, mest repetition inför provet. Annars har det varit ganska 

stillsamt idag då vi ligger kvar en dag längre här i Las Palmas för att invänta bättre väder för seglatsen 

österut mot Fuerteventura och Lanzarote. Avgång är planerad till efter frukost i morgon. Det ska bli 

härligt att komma ut på havet igen. Middagen idag bestod av delikata hamburgare som fixats av Carl, 

Calle och Villiam, mycket gott. Vi hörs igen om några dagar. 

Hälsningar Björn 


