
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 11/12 

Elevloggare: Patrik och Nathalie  

Personalloggare:  Markus 

Position: Precis utanför Teneriffa 

Planerat datum för att segla vidare: Idag våran sista segling 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  08:00-Gran Canaria 

Väder: Strålande sol 

 

Elevlogg:  
Tjena folket!  

Idag har vi haft en av det varmaste dagarna hittills. Massa sol och plugg för den sista inlämningen. Vi 

vaknade upp till pepparkaksfrukost då Linn och Edvin sent igår kväll bestämde sig för att kirra 

pepparkakor till hela båten, mycket uppskattad överraskning så där på morgonkvisten! Vart efter 

tiden gick blev allt fler klara med diverse rapporter och radaruppgifter och unnade sig själva lite 

solning uppe på däck eller en sista sväng in till staden. Innan middagen fiskade ett gäng, både från 

båten och från kajen. Relativt lyckat fiske idag då fem fiskar fick hälsa på uppe på land ett tag. Medan 

fisket pågick roade sig andra på båten med att kolla på junior SM i gymnastik då allas vår egna Patriks 

lag tog guld. Grattis KFUM hälsar både MBV20 samt MBV21!  

Middagen bestod av en pulled taco, lika gott som alltid. Strax efter middagen bar det av till ön där 

detta äventyr startade och ön vi kommer avsluta den, närmare bestämt Gran Canaria. Precis i detta 

ögonblick står det en hel drös ute på däck och skådar en fantastisk mareldsshow och en oidentifierad 

art som skiner upp när vi riktar en ficklampa mot vattnet. Nu ser vi alla fram emot att vaggas till sömn 

och så får vi se vad morgondagen bjuder. 

Hoppas ni har det fint hemma i Sverige, vi kommer snart och gör er sällskap! 

 



  

 

Personallogg: 
Ännu en dag i marinbiologins tecken. Vad studerar eleverna egentligen? Jag undervisar 2:orna i 

kursen biologi i vattenmiljöer. Uppgiften vi har på denna resa är att inventera vilka djurarter som vi 

finner på en strand här på Kanarieöarna. Utifrån dessa arter försöker vi beskriva hur ekosystemet 

fungerar samt vad som skiljer ekosystemet på dessa breddgrader med Östersjöns ekosystem. Den 

praktiska delen brukar fungera väldigt bra för eleverna. Det blir dock lite svårare när eleverna ska 

beskriva och förklara de olika delarna och eleverna får lägga en hel del tid på att få rapporten färdig. 

I morgon håller besättningen i radarprov för alla elever och även jag tänkte passa på och skriva 

provet. Radarkursen ingår i kursen fartygsbefäl klass 8 vilken öppnar dörren för att arbeta till sjöss.  

Lärare Markus 

 

 

 


