
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 26/11 

Elevloggare: Linn, MbV20 och Patrik, MbV21 

Personalloggare: Torun 

Position: Marina Rubicon 

Planerat datum för att segla vidare: 28/11 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  30/11 

Väder: Sol/växlande molnighet, 21 grader 

 

 

Elevlogg:  
Vi vaknade upp efter vår första natt under 

gång. Sjösjukan hade lugnat sig och under 

dagliga städningen närmade vi oss hamnen 

Marina Rubicon på Lanzarote.  

När vi lagt till vart det dags för eget arbete i 

radar och marinbiologi innan Mbv20 drog i 

väg till en händelserik och lärorik snorklings-

tur medan Mbv21 höll guidningar och 

badade. Under 20s snorkling fick vi lära oss 

om hur man inte tar sig upp på klippor när 

det går dyningar, trots ett antal skrubbsår 

och ett borttappat cyklop, sitter vi nu 

omplåstrade med ny kunskap inför nästa 

snorkling och hårdbottenundersökningen 

imorgon. 

Innan matdags var det många som njöt av 

det vackra vädret och såg solnedgången från 

piren. Middagen var mycket uppskattad fläsk-

kotlett med bearnaise och potatis, som lade 

sig gott efter senaste dygnets gungade. Nu 

blir det till att utforska den nya hamnen 

innan det är dags att krypa till kojs, och i natt 

är det nog flera som uppskattar att den inte 

rör sig. 

Glada soliga hälsningar från Linn och Patrik 

 

 



 

Personallogg: 

Halloj halloj därhemma i snön!  

Igår hade jag första radarlektionen och vi kom äntligen iväg ut på havet. Tur för de som kände sig sjö-

sjuka var det en ganska kort resa. Trots sjösjuka kämpade eleverna på med att hålla utkik och styra 

tappert. De som orkade började genast med att sätta ut positioner och knappa lite på radarn. En 

riktig rivstart med andra ord. Tyvärr blåste det på åt fel håll och inga segel kom upp. 

Stämningen ombord är toppen, alla är glada och taggade på det som komma skall. Idag har det varit 

ganska lugnt ombord eftersom eleverna varit iväg på snorkling och annat. Imorgon väntar ännu en 

strålande dag och det ryktas om trerätters.  

Det är svårt att förstå att det redan är första advent imorgon. Någon julkänsla har inte infunnits sig 

än. Förmodligen är det solen och värmen som gör att vi har lite svårt att orientera oss i årets gång. 

Men vi kanske vänjer oss och kommer in i det så småningom desto längre dagarna går.  

Det var allt för mig idag!  

Varma Hälsningar 

Torun, andre styrman 

 


