
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2022-11-28   

Elevloggare: Sofia, M  

Personalloggare:  Lars 

Position: Mellan Las Palmas och Fuertoventura  

Planerat datum för att segla vidare: 

Beräknad ankomst till nästa hamn:   Onsdag förmiddag/lunch.  

Väder:  12 m/s – stora böljor och långsamt rullande 

 

 

Elevlogg:  
Ännu en dag där vi starta 07:15 med frukost och strax där efter städning av både hytter och reste-

rande ytor av Älva. När vi var klara med de så var det dags att bege oss för två guidningar som tog oss 

runt i stan och avslutades med glass. När vi kom tillbaka till båten så serverades för lunch och idag 

bjöds det på pastapesto med mozzarella och en sallad på sidan.  

Nu skulle vi lägga loss, lämna kaj och Lanzarote för att bege oss mot en tvådagars segling till El Hierro. 

Äntligen fick vi hissa seglen. Det var varmt och tufft men vi fick upp dem och vi var i väg. Sedan var 

det både plugg lite fritid innan vi fick middag. Där det var en köttgryta med ris, gräddfil, både vanlig 

sallad och vattenmelon och fetasallad. Efter middagen tog vi alla det väldigt lugnt och förberedde oss 

för morgondagen. 

Här ifrån säger vi god natt och hoppas att ni alla har det bra hemma i Sverige. 

Sofia Mbv-21 

 

Personallogg: 
Idag la vi ut från Rubicon Marina på Lanzarote med kurs mot El Hierro. Äntligen fick hissa samtliga tre 

stora segel, storseglet, focken och mesan samt inre, och yttre klyvare. Detta gör att vi går mycket 

mjukare i sjön och samtliga elever har därmed klarat sig från sjösjuka. 
Hamnuppehållen är fantastiskt mysiga, men inget slår att vara på väg mot nya destinationer. Det sägs 

att resan är en del av målet, men personligen anser jag att resan ÄR målet. Havet brusar, fartyget 

knakar och lugnet har lagt sig ombord. Några elever spelar kort, andra sitter utkik och vissa har gett 

upp för dagen och lagt sig för att möta en morgondag till havs.  

Jag som skriver ikväll heter Lars och har mina två tidigare resor med Älva jobbat som kock, men gör 

nu min första törn som lättmatros och herregud vad roligt och givande det är!  

Morgondagen spenderas till sjöss och vi hoppas att seglingsmöjligheterna fortsätter. 

Med önskan om en trevlig kväll 

Lars   


