
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 11/3-22 

Elevloggare: Diana och Siri 

Personalloggare:  Lärar-Björn 

Position: 28.27’59’’N 16.14’32’’ W // Santa Cruz de Tenerife 

Planerat datum för att segla vidare: Slutdestination 

Väder: Soligt! 23 grader Celsius. Vindstilla. 

 

 

Elevlogg:  
Idag fortsatte vi vår resa från Arrecife till Santa Cruz och efter 150 varma nautiska mil anlände vi 

klockan 14. Under dagens färd, som till stor del bestod av det lugna havet mellan Teneriffa och 

Gran Canaria där vi fint korsade en stor marin ”motorväg”, som kapten Stefan kallade det. Många 

elever passade på att göra uppgifter i styrhytten under resan. Exempel på detta är krysspejling, ställa 

in radarn, hitta positioner på sjökortet m.m. och Stefan visade för några intresserade hur man 

navigerar efter solen med sextant. Andra njöt av sol och UV 8, på däck. 

Vi har även haft lektioner i matte och knopskola. På knopskolan lärde vi oss att göra pålstekar, 

zeppelinare och Stefans egna specialare. Vi fick även lära oss lite teorikunskaper som trossar och 

knopar. Under tilläggningen fick vi elever själva göra mycket utan vägledning från besättningen. Det 

kändes spännande att känna ansvaret, och mäktigt att inse hur mycket vi lärt oss! 

Efter en god middag serverat av byssalaget lyssnade vi på elevers presentationer av Fuerteventura 

och Teneriffa. Vi fick lära oss om öarnas geografi, kultur och historia. Sedan var det social aktivitet 

där vi fick färglägga olika marina organismer med musik i öronen. Det var avkopplande och mysigt att 

sitta med sina klasskamrater och rita med färgkritor.  

Tjo hejsan! 

  



 



 

 

Personallogg:  
Hej. Nu har vi nått vår slutdestination, Santa Cruz på Teneriffa, vilket känns både lite vemodigt och 

skönt. Dagen har till stor del tillbringats på havet där vi förutom övningar på bryggan också tagit oss 

an spännande matematiska övningar som polynomdivision och identifiering av koefficienter. 

Här i Santa Cruz är det underbart varmt och soligt. Nu har jag inte tid att skriva mer för jag måste 

agera domare i färgläggningstävlingen. Vi hörs en gång till innan vi åker hem.  

 

Solvarma hälsningar från Björn 

 


