
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 27 november 

Elevloggare: Nathalie och Axel  

Personalloggare:  Linda 

Position:  Rubicon, Lanzarote 

Planerat datum för att segla vidare:  Imorgon 28/11 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  30/11 

Väder:  Stålande sol med lite svaga vindar – jättebra sol och badväder  

 

 

Elevlogg:  
Idag vaknade vi upp i fina hamnen Rubicon och fick frukost serverad när klockan slagit 07.30. där 

efter väntade en stressig morgonstädning då vi behövde komma iväg till våra respektive under-

sökningsplatser. 

MBV21 gjorde en hårdbotteninventering medan MBV20 fortsatte på sin hårdbottenrapport. Efter 

dessa aktiviteter märktes det tydligt vilka som glömt solskyddsfaktorn på båten, då deras ryggar var 

lika röda som Rudolfs näsa så här lagom till första advent. MBV20 hade fri lek fram tills lunch medan 

MBV21 tvingades arbeta hårt på dess rapporter. 

Lunchen var en kulinarisk sammansättning av veckans rester. Bästa sättet att fördröja en lunchrast är 

ju att sola och bada, det var precis vad som stod näst på schemat idag. Kvällen avslutades med att 

fira första advent då byssalaget bjöd oss på finmiddag med julstämning under kvällens slutmiddag 

med tema Jul på Hawaii. 

 

Personallogg:  
Första advent började med risgrynsgröt, julmusik och två tomtenissar i besättningen. Himla mysigt!  

Sen gick jag och MbV20 iväg och gjorde deras andra hårdbottenundersökning, det tog en liten stund 

att komma igång då det visade sig att endast en elev hade fått med sig ett cyklop. Men två elever 

joggade tillbaka till båten och hämtade några så det löste sig. 

Efter lunchen blev det lite snorkling för några av besättningen och oss lärare. Vi hittade en krabbur 

som låg och ”spökfiskade”. Det var alltså en bur som fastnat mellan några stenar och fortsatte att 

fånga krabbor trots att den troligen glömts bort där på botten. Vi kämpade ett tag för att få loss den 

och det hämtades till och med en kniv för att kunna släppa ut dessa krabbor. Men till slut fick vi loss 

hela buren med krabborna och tog med oss den till Älva och visade upp ”fångsten” för eleverna 

innan vi släppte ut dem. Det var dagens goda gärning för miljön. 

Sen blev det lektioner, lite riggklättring och en fantastisk trerätters med väldens smarrigaste mat, 

hurra! 


