
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2023.01.13 

Elevloggare: Maj och Gustav  

Personalloggare:  Torun 

Position: Las Palmas 

Planerat datum för att segla vidare: 15-01-2023 (Söndag morgon) 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  16-01-2023  

Väder: Soligt med moln. 18 grader 

 

 

 

Elevlogg:  
Hallå där ute i sofforna, hoppas ni har det bra i det varma och uppmuntrande Sverige! Denna dag 

startade med äventyrets första frukost. Det serverades en redig hotellfrukost. Därefter kom den 

efterlängtade städningen och hela skutan var dammfri en timme senare. 09:15 började förtrogen-

hetsutbildning, vilket innebär att alla elever visas runt för att lära sig om säkerheten ombord. Detta 

gjorde vi fram till lunch, 11:30. Till lunch serverades purjolökssoppa med färskt hembakat bröd.  

Efter lunch kom en leverans av resans proviant och detta lastades ombord genom flitigt samarbete 

och svenska klassiker på högtalarna. Efter hårt arbete tittade solen fram genom molnen och vissa tog 

vara på varje UV-stråle genom kontinuerligt solande. När alla var som bekvämast drog besättningen i 

gång brandlarmet, vilket betydde samling vid bryggdäck. Vi kontrollerade olika delar av flytvästarna 

och blev sedan visade till vilka livflottar man skulle hoppa ner i vid nödsituation.  

Sen var det dags att välja vilket segel man skulle tillhöra under resans gång, förseglet var som vanligt 

populärast och det blev en väldig kamp om det. Båda vi två tog oss igenom fighten :) Focken- och 

mesangrupperna startade uppe på däck för genomgång där, medan storen och förseglet fick en 

genomgång i seglarkunskap i salongen. Därefter byttes vi av. Middagen serverades 17:30, det bjöds 

på pasta med en krämig skinksås och självklart med melonsallad. Byssagruppen fick många tummen 

upp för sin insats. Nu väntar nattvakt och en promenad mot stranden.  

Simma Lugnt//Gurra och Majsan 

 

  



Personallogg: 
 
Hej på er!  

Kul att vara ombord igen och kul att få lära känna alla trevliga elever. Idag har vi tryckt in information 

i ungdomarna med förtrogenhetsutbildning och seglingsteori. Det är fantastiskt vad mycket de 

kommer ihåg ifrån förra gången de var ombord. Under seglingsteorin fick jag flera mycket kloka 

frågor och många visade stort intresse för att segla skuta! Mycket roligt tycker jag! 

Det har varit en trevlig dag och alla kämpar på med att komma in i rutinerna. Allt ifrån början till slut 

har flutit på alldeles utmärkt. Några av eleverna har gett sig på att försöka laga våra stackars gitarrer 

ombord, något som är ett mycket trevligt initiativ. Jag ser fram emot en fantastisk resa även denna 

gång!  

För egen del fick jag ordning på en ny flätad matta som jag tillverkade av en gammal tross ombord. 

Den blev tillräckligt klar för att ta emot eleverna igår, men slutfinishen fixades idag. Det ska bli skönt 

att ha en liten matta som vi kan torka av skorna på och förhoppningsvis inte dra ombord massa sand 

och annat skit.  

/ Styrman Torun  

 

              

 
 
  



Här kommer även en presentation av besättningen  

 

Från soliga Las Palmas  

Från vänster: Kecke matros, Per F kapten, Catarina kock, Amalia matros, Sofia överstyrman, 

Madde matros, Torun 2 styrman, Andreas matros  


