
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 22/1 2023 

Elevloggare: Emil & Stephanie  

Personalloggare:  Amalia 

Position: Mellan La Gomera och Teneriffa 

Planerat datum för att segla vidare: Under gång 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  23/1 2023 

Väder: Soligt med växlande molnighet 

 

 

Elevlogg:  
Hej alla hemma i Sverige!  

Idag började dagen klockan 07:15 som vanligt med en fenomenal frukost. Under Pers traditionella 

morgonsnack så gick vi även igenom vad som hade sagts på skeppsmötet kvällen innan. Där vi fick 

veta att besättningen var väldigt nöjda med oss och att Per även nämnt att vi var den bästa klassen 

han haft hittills. Detta höjde stämningen hos den morgontrött klassen.  

Direkt efter städningen skulle vi kasta loss. Det var vårt vaktlag som fick den äran. Vi sa hejdå till 

La Gomera och begav oss mot Teneriffa där vi ska hämta vår mentor David som ska byta av med 

Lasse. Vi har hunnit klämma in tre lektioner och där emellan en saftig lunch. Men det roligaste på 

dagen måste nog varit grindvalarna och flasknosdelfinerna vi såg bredvid båten. Efter en trevlig 

middag så har nästan hela klassen köttat plugg till det kommande VHF-provet.  

Adjö, godnatt vi ses imorgon! 

Mvh Stephanie och Emil 

 

Personallogg:  
Hej alla där hemma!  

Idag är en klassisk transportdag, vi avgick mot La Gomera vid strax efter 10 i morse. Sedan dess har vi 

lunkat på i sakta mak längs med kusten. I sundet mellan La Gomera och Teneriffa skedde den sed-

vanliga valspaningen, idag med gott resultat. Det ska ha skådats både valar och delfiner, detta var 

dock ingenting jag fick uppleva då jag sov mellan mina vakter just då, typiskt ...  

Men att få vakna till den goda stämningen hos eleverna och dessutom till en fantastisk middag med 

klyftpotatis och bönbiffar gjorde att det inte kändes så farligt ändå, och fler chanser kommer får vi 

  



hoppas. Just nu är stämningen fortfarande god, det pluggas VHF och radar i skeppets alla olika hörn, 

några spelar schack och andra sitter 

och snackar skit och lyssnar på 

musik i väntan på att deras vakt ska 

börja. Detta gäller även mig, så nu 

ska jag springa ner och hämta flyt-

väst och vattenflaska och sen bege 

mig upp mot bryggan för lite vakt-

avlösning.  

Gungiga hälsningar från oss på Älva! 

/Amalia 

                      

 

 

 

 

 

 

 

       

 


