
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 30/11-2022 

Elevloggare: Sol och Alicia  

Personalloggare:  Andreas 

Position: El Hierro, La Restinga 

Planerat datum för att segla vidare: 4/12 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  - 

Väder:  Idag har det varit molningt till en början men på eftermiddagen sprack det upp och blev 

soligt. 

 

 

Elevlogg:  
Dagen började med att vi vaknade kl 07:15 och åt flygande frukost då det var väldigt gungigt på 

båten, efter det städade vi våra hytter och byssalaget diskade efter frukosten.  Senare på för-

middagen hade både Mbv 21 och Mbv 20 marinbiologi och skrev på våra hårdbottensrapporter, 

vilket var lite problematiskt med tanke på att alla böcker och pennor flög ner på golvet.  

Vid 10 började byssalaget med lunchen. Det som stod på menyn var rester vilket var supergott ändå. 

Runt 12-tiden började vi närma oss hamnen, då var det 8-12 och 12-4 vakten som skulle ta hand om 

trossar och fendrar.  

När vi äntligen låg fast var det dags för snorkling med Mbv 20, då vi lärde oss teknikerna med att 

fridyka med hjälp av marinbiologiläraren Linda och hennes kunskaper. För Mbv21 stod det guidningar 

på schemat och Hjalmar och Sofia höll sina guidningar om bläckfisk och Little Tuna.  

Innan det var middag hade vi lite fritid och fick lära känna staden lite mer och det viktigaste att hitta 

Super Dino (Kanarieöarnas Lidl). Kl 17:30 var det middag och det serverades en smaskig grönsaks-

soppa med väldigt mycket ingefära, till sidan av fick vi även sallad och hembakat bröd vilket var 

supersmaskigt. Under resten av kvällen var vi lediga. Då var det några som spelade Nintendo switch 

och några som gick till stan. Och just nu kollar vi på fight club!! 

Med vänlig hälsning Alicia och Sol 

 

 

 

 



Personallogg:  
 

Hej där hemma! 

Andreas heter jag och är lättmatros och maskinist ombord.  

Efter en ganska vågat (hehe) sjödygn ligger vi nu väl förtöjda med mätta magar och humöret på topp. 

När vi hade lagt till så fick jag följa med ut på fridyksövningar med MBV20 där vi övade på att dyka 

ner till botten utan att använda all energi, vilket jag tycker är väldigt roligt då jag är utbildad havs-

livräddare, men som tur behövde jag inte använda några av mina kunskaper då klassen var väldigt 

duktiga i vattnet. 

När badet var slut var det fri lek då eleverna gick på stan och jag tog det lugnt och gjorde lite små-

underhåll ombord. Nu sitter jag ute på bryggdäck i kortbyxor och långärmat och njuter av kvällens 

värme och saknar faktiskt inte de snöslask som det ryktas om att ni haft/har där hemma. 

Jag passar på att njuta lite åt er också så hörs vi snart igen! 

 

 


