
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 24/11 

Elevloggare: Felix & Hugo 

Personalloggare:  Victor 

Position: Las Palmas  

Planerat datum för att segla vidare: 25/11 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  26/11 

Väder: Sol/växlande molnighet, 21 grader 

 

 

Elevlogg:  
Ännu en vacker dag i Las Palmas började med att 3:orna gick tidigt på morgonen för att undersöka en 

hårdbotten och hur livet ser ut i den marina miljön. Medan 3:orna hade sin undersökning så snork-

lade 2:orna och gjorde stalk a fish, vilket innebär att man simmar efter en fisk och antecknar på ett 

undervattenspapper om hur fisken såg ut och fiskens levnadsmönster.  

Efter undersökningarna blev det frukost på stranden i form av baguette då avgången till stranden var 

07:00 på morgonen. Väl tillbaka på båten fortsatte 3:orna med den teoretiska delen av under-

sökningen medan 2orna fick en kort paus innan det blev seglingsintro. På seglingsintrot gick vi 

igenom hur segelfartyget Älva fungerade men framför allt hur alla seglen fungerade och hur vi elever 

skall gå till väga när seglen skall riggas upp inför segling. Detta eftersom vi redan imorgon bitti skall 

bege oss på en 24-timmars seglats till Lanzarote.  

Efter att vi elever fått lära oss om fartyget och hur det ska fungera under morgondagen bjöd Julietta 

oss på en fantastisk guidning om Playa de Las Canteras, matkultur och surfing. När guidningen var 

slut fick alla fritid och et fåtal valde att äta mat ombord på Älva medan den flesta gick ut på stan för 

att käka en god matbit. 

Som sagt fortsätter vi vårt äventyr imorgon med en seglats och utbildning. 

Mvh// 

Felix Hillerud & Hugo Dovander 

 

Personallogg: 
Eleverna har varit ute på olika äventyr med att utforska marin miljö. Vissa i besättningen var med på 

de olika utflykterna. Sedan hade vi genomgång av de olika segelstationerna samt teori om segling. 

Även löpande underhåll har hunnits med, som lackning av storbommen och lite bättringsmålning. 

Den vackra norska fullriggaren Sörlandet kom idag in till Las Palmas, och la sig jämte oss. Vi i besätt-

ningen fick en guidad rundtur ombord. Mycket uppskattat. 

Överstyrman Victor 


