
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  25/2-2022 

Elevloggare: Marcus & Tora 

Personalloggare:  Kapten Stefan 

Position: La Gomera 

Planerat datum för att segla vidare: 01/03 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 02/03 

Väder: Sol 

 

 

Elevlogg:  
Land i sikte!  

Idag är det Marcus och Tora som skriver loggen. När vi vaknade efter nattens segling med Älva från 

El Hierro hade vi nått fram till La Gomera. Nattens segling har bjudit på delfiner i mareld, stjärnklar 

natthimmel, gung och sömn. Självklart serverade byssan en riktigt god frukost med rostat bröd, gröt 

och fil samt mycket pålägg. 

Med mättade magar var det dags att lägga till i hamnen Puerto De Valle Gran Rey. Med trossarna 

runt pålarna i land låg Älva fast och det var dags för storstädning av hela fartyget. Efter städningen 

serverades ugnspannkaka i stora mängder. Till lunchen hölls även en fin presentation om ön  

La Gomera. 

Eftermiddagen startade med lektioner för halva klassen medan resten sov eller gick iland. Hela 

klassen har under eftermiddagen jobbat vidare på sina rapporter från de hårdbottenundersökningar 

vi gjort på Gran Canaria och El Hierro. Vi har även fått en intressant genomgång av radarn av 

andrestyrman Morten. Till middag serverade byssan en tacobuffé. Kvällen kommer fortsätta med en 

fin solnedgång, flera personer som kommer sitta hamnvakt och se till så att allt är som de ska med 

förtöjningen, fendrar, inga obehöriga på båten etcetera. Under kvällen har alla eget ansvar att plugga 

fartygsbefäl klass VIII minst en timme.  

Goda vindar önskar Tora och Marcus! 



 

En fiskare på kajen förlorar precis sin fångst på ytan av en 2.4m lång haj! 
 

       

Personallogg:  
Hej, efter en fin nattsegling med stjärnklar himmel så var vi äntligen framme utanför Puerto Vueltas i 

morse. Kajen var rätt fullsatt när vi kom in så vi fick fickparkera mellan två andra fartyg med rätt lite 

marginaler på båda sidor, båda fartygen lämnade sedan så nu ligger vi här själva och lika bra är väl 

det då dyningen slår in i hamnen och får oss allt annat här inne att fara fram och tillbaka längs kajen. 

Det gäller att ha slacka förtöjningstrossar så att de inte rycks av, tyvärr var sjögången lite väl ryckig 

för en pållare som fick ge vika. Men nu är flaggan firad och jag är som resten av gänget ombord rätt 

trött, så nu blir det bingen. 

 

Bästa hälsningar, Stefan 



 
Lite blåsigt och ryckigt, men annars en lugn kväll i Valle Gran Rey 

 


