
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2/2 2023 

Elevloggare: Laura och Julia   

Personalloggare:  Madde 

Position: 7 sjömil väster om Gran Canaria 

Planerat datum för att segla vidare:  

Beräknad ankomst till nästa hamn:  3/2  

Väder: Sanddisigt, sol, 22 grader, Ost 7-10 m/s 

 

 

 

Elevlogg:  
Ohoj där hemma! 

Efter en ganska lugn natt ute till havs började vår morgon som vanligt med frukost 07:30. Det märks 

dock att alla ombord börjar bli trötta och därmed snoozar mer och mer, skönt för dem! Under 

nattens vakter har många spanat efter kometen som ska synas nu, men utan framgång. Under dagen 

har vi haft lektioner i både fartygsbefäl och matte4 och under rasterna passar alla på att njuta lite 

extra. Vissa står och fiskar över relingen, andra tar en nap i solen och några tar en sista simtur ute till 

havs på väderdäck.  

På förmiddagen fick Älva göra en 180 graders gir då vi var på väg rakt in i en sandstorm. Så istället för 

att runda Gran Canaria seglar vi nu mellan Gran Canaria och Teneriffa. Vi har idag fått sätta segel, 

vilket vi tycker är väldigt kul. Vi satte storen, focken, stagfocken och yttre klyvaren. Vi har börjat lära 

oss hela proceduren och det börjar flyta på bra. Satta segel, ljudet av vågorna och solen i ansiktet är 

svårt att klaga på. Vi alla tar vara på våra sista dagar ute till havs med Älva. 

Under kvällskvisten var det några som såg delfiner framme vid bogspröt. Lyckostar! Utöver delfiner 

bjuder kvällen på fin solnedgång, en god middag, fartygsbefälsplugg och kanske bakar Laura och Julia 

lite bullar.  

Simma lugnt  

// Julia och Laura  

 

 

  



Personallogg: 
Hej där hemma! 

Min dag började 00:00 med nattvakt till 04. Under vakten gjorde eleverna lite uppgifter till kursen i 

fartygsbefäl. De har en del obligatoriska uppgifter att göra i kursen som de får göra när vi är ute till 

sjöss. Till exempel krysspejling, sätta och rätta kurs, positionsbestämma med hjälp av radar m.m.  

Efter vakten var det sömn till strax innan lunch sen vakt igen.  

Dagens andra vaktpass gick även det åt till att eleverna gjorde uppgifter på bryggan, men även segel-

sättning mot slutet. Vid 16:50 var storen, focken, stagfocken samt yttre klyvaren satta med hjälp av 

alla frivilliga samt vakthavande elever. De är riktigt duktiga på det nu, och fick sköta allt själva med 

endast lite stöd från Kecke, Torun och mig. Tyvärr är det väldigt svag vind, vilket kommer resultera i 

att innan dagen är slut ska vi bärga och beslå allt igen, men det är lärorikt och väldigt kul. Segelhante-

ring ÄR kul! 

Vi ändrade planerna tidigare idag, vi skulle egentligen rundat Gran Canaria i hopp om att vi skulle 

kunna segla längre, men på grund av en sandstorm (en så kallad Calima), och dåliga vindar valde vi 

att gå mellan Gran Canaria och Teneriffa istället. Och det gav positiva resultat. Vi har inte bråttom, så 

vi har därför valt att kunna myssegla och tagit omvägar i hopp om att få bättre segling. Man får vara 

glad över det lilla! Och det är vi. 

Nu ska det bärgas så jag slutar lite tvärt. Tack att vi får ha era ungdomar ombord, de är riktigt roliga 

och fina, glad att jag får segla med dem en andra gång. 

God natt! /Madde 


