
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 26/2-22 

Elevloggare: Paul, Malin 

Personalloggare:  Kock Catarina 

Position: La Gomera, Puerto Vueltas 

Planerat datum för att segla vidare: 01/03-22 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 02/03-22 

Väder: Soligt men blåsigt 

 

 

 

Elevlogg:  
God kväll! 

Dagen började normalt, efter frukost så städade vi våra områden för att göra skeppet redo för dagen. 

Sen var det marinbiologilektioner där vi fortsatte skriva på våra rapporter fram till lunch. Till lunch 

blev det rester bl.a. nudlar, pasta, lamm med mera godsaker från veckan. Efter maten blev det lunch-

rast tills 13:15 där det blev radarlektion i halvklass. 

Efter det var det fritid där några valde att dra in till stan medan andra valde att sola. Till middag blev 

det ugnsgrillade revbensspjäll med klyftpotatis, cole slaw och tsatsiki, och vegetarianerna fick 

veganska nuggets. Till sist var det samling på kajen 19:40 då vaktlag 4 hade fixat poängjakt som 

inkluderade saker som selfies, nattbad, dans, och bus med besättningen. Vinnarna på slutet av dagen 

blev vaktlag 3, som nästan fick full pott. De vann en kista fylld med godis. Just nu förbereder sig vakt-

lag 1 för en fin trerättersmiddag för morgondagen. Mer om det imorgon! 

Hälsningar från förlorare med hedern i behåll, god natt! 



 

Älva, vårt hem, ligger så fint förtöjd där ute. 
 
 

Personallogg:  
Hej Catarina kock här ombord på Älva. 

Vi ligger kvar på La Gomera med ett växlande väder, solen skiner och det duggar lätt på oss samtidigt. 

Idag har vi haft restfest till lunch, till middag serverades ribs, tonfisk, jurel med klyftpotatis och en 

härlig tzatziki. Under kvällen har barnen haft sociala aktiviteter som verkar ha varit roliga, alla är nu 

glada och fnittriga, men snart lägger nog sig lugnet även här, vi ska ju alla upp till en härlig frukost i 

arla morgonstund. 

 

Under dagen har de andra i besättningen jobbat med olika saker omkring båten. Allt från att måla, 

städa och fixa i masterna. 

Tack och God natt Från Oss till ER. 

 



 

 

Utsikt från bredfocksrået uppe i fockmasten. 

  


