
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  6/3 - 22 

Elevloggare:  Emma & Sanna 

Personalloggare:  Roger 

Position:  Seglar upp längs Fuerteventuras ostkust 

Planerat datum för att segla vidare:  11/03 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  07/03  

Väder:  Soligt med lite moln och mycket vind 

 

 

 

Elevlogg:  
Hallå alla i Sverige! 

Dagen började i hamn i Las Palmas de Gran Canaria med frukost och städning. Därefter vid klockan 9 

så kastade vi loss och började resan mot Arrecife och Lanzarote. Elliot och Hampus hjälpte till på kaj 

medan resten jobbade på däck. Halva klassen hade under den tiden matte med Björn. 

När vi kom ut på havet gungade det rejält och vi satte upp seglen så fort som möjligt. Sedan seglade 

vi hela dagen med strålande sol och hård vind, vi lyckades komma upp i 11 knop vilket Älva inte har 

seglat på länge. Medan majoriteten av klassen pluggade kämpade byssan på med matlagning och bak 

i gungigt klimat. Till lunch serverades spagetti och köttfärssås och till middag serverades köttgryta 

med ris. Byssan hade även fixat en kladdkaka till efterrätt för att fira Alice 19-årsdag. 

Efter middagen så njöt vi av vädret och innan solen gick ner begav sig hela klassen ut på däck för att 

ta ned samtliga segel, vi hade nämligen hamnat i lä av ön Fuerteventura. Nu kommer vi gå för motor i 

motvind över natten för att anlända imorgon runt lunch.  

 Många kramar från Emma och Sanna 



 

  

Upptagning av ribben och sedan hårt arbete 

i mesanfallet under segelsättningen. 



 

Förberedelse för att sätta den yttre klyvaren ”flygande” dvs, under gång utan att gå upp i vindögat 



 

Stabila 9 knop för segel, toppade 11.1 knop.  
 

Personallogg: 
Hello! 

Då har vi lämnat Las Palmas för andra gången och styr mot näst sista hamnen på denna resa. Det 

märks att eleverna börjar komma in i rutiner och sysslor för det går smidigare och effektivare för 

varje gång så som att kasta loss och stuva undan förtöjningsmaterial, sätta segel, ta ner seglen och 

beslå. 

Vid seglingen hade vi nästan fulla segel uppe, yttre och inre klyvare, stagfocken, focken, storen och 

mesan, vilket gav oss en fin marchfart under dagen på ca 8 knop och toppade norr om 11 knop. 

Under natten kommer vi att gå för motor med reducerad fart dels för att vindriktningen inte är gynn-

sam för segling och för inte komma fram till Arrecife för tidigt, vi vill inte gå in i hamnen när det är 

som lägst lågvatten. 

När vi tog ner seglen fick Max napp på sitt fiskespö men dessvärre så fanns det inte tid att ägna sig åt 

det just då så fisken fick vara kvar i havet tills nästa gång. 

Matros - Roger 


