
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 12/12-22 

Elevloggare: Sofia & Axel 

Personalloggare:  Andreas 

Position: Förtöjda i Las Palmas 

Planerat datum för att segla vidare: N/A 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  N/A 

Väder: Soligt med små inslag av moln 

 

 

Elevlogg:  
Idag började dagen som alla andra med frukost och därefter städning. Under dessa tre veckor har vi 

inför denna dag pluggat till ett radarprov som alla elever skrev ombord kl. 13. Men innan dess kl 

11:30 bjöd byssan laget på korv stroganoff till lunch. Efter provet var det guidningar som stod på 

schemat då vi fördes till en strand av Sol och Nathalie. Guidningen avslutades med volleyboll och bad 

i den stekande värmen och de höga vågorna (crazy). Efteråt fanns det en hel del fritid innan 

middagen närmade sig. Ombord serverades oxfilépasta (banger!) men förvåningsvärt var de flesta på 

andra håll och åt. Dagarna ombord börjar gå mot sitt slut och kring detta faktum är det många 

spridda tankar. Hemlängtan förekommer på många håll men en hel del skulle kunna tänka sig att 

förlänga denna resa. 

Mvh TS älva 

Skrivet av Axel och Sofia 

       

Personallogg:  
Hej där hemma!  

Nu börjar hemgången för eleverna men även för mig att närma sig med stormsteg. Efter 64 dygn 

ombord så ska det bli skönt att få komma hem till julfirande och ett snöslaskigt Sverige.  

Tidigare under morgonen la vi till i Las Palmas, precis där resan startade för denna klass. Denna gång 

mer erfarna än någonsin, så med det nyfunna självförtroendet hade de sitt radarprov idag vilket 

verkar ha gått bra. När pressen från provet hade släppt från deras axlar stod guidningar på schemat. 

Nathalie och Sol stod för guidning och underhållning då vi gick till stranden och spelade vollyboll och 

badade, vilket var väldigt uppskattat från både mig och resten av klassen.  



Just i detta nu smyger hamnvakt Lars runt med hjälp av Malva och förbereder mässen inför Lucia-

frukost imorgon, spännande! 

Nu ser jag fram emot att lägga huvudet på kudden och hänga med min vän John Blund. 

Ha det bäst, igelkottsfest. 

 

 


