
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 26/1 

Elevloggare: Hampus & Felix  

Personalloggare: David Azizus 

Position: Santa Cruz på Teneriffa  

Planerat datum för att segla vidare: Fredag 27/1 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 28/1 

Väder: Molnigt och blåsigt men soligt och stilla.  

 

 

 

 

Elevlogg:  
God dag! 

Vi skriver det här i syfte att underrätta er om vad vi genomlidit. Dagen började med att Lasse 

lämnade oss och himlen fick en ny ängel. Men det räckte inte där. Även kapten Per hamnade över 

molnen. Vi önskade dem ett trevligt flyg hem till Sverige!  

Efter den vanliga morgonstädningen hade vi lektioner större delen av dagen. Bland annat hade vi vår 

första mattelektion ombord med David. Därefter genomförde vi en övning i VHF-kommunikation där 

vi spred ut oss på olika ställen på båten och fick utföra olika radiosamtal och träna på nödsituationer 

till havs mellan varandra och besättningen. Det var svinkul. Genomgående tema under dagen har 

varit att plugga till VHF-provet vilket äger rum imorgon.  

Men nu till det viktiga, dagens höjdpunkt: 

Mästare David bytte hytt.  

Vi skulle egentligen vilja tacka er för att ni har läst loggen, men vi kommer inte på hur vi ska göra det. 

Vi får alltså ta och avsluta här! / 

Felix & Hampus som sitter på Älva.  



 

  



Personallogg 
Hej, David här! 

Nu har jag äntligen nått fram till Älva och bytt av Lasse. Vi körde direkt i gång med intensiva mate-

matiklektioner (som till stor del var repetition). Eleverna verkade mer entusiastiska att ha matte än 

vad jag tänkte mig. Kul! 

Älva står fortfarande kvar på Teneriffa och vilar men imorgon ska vi ut och segla iväg till La Palma, en 

av de längre turerna på 130 sjömil. Eleverna har även prov i VHF-delen av deras Fartygbefälskurs, så 

alla är väldigt fokuserade på att plugga till det. Provet gör de precis innan vi åker ut.  Andra elever går 

ut på stan och unnar sig våfflor med smält choklad, de har nog pluggat färdigt. 

Måste även tillägga att maten som eleverna håller på att laga här på Älva är fantastiskt bra och jag 

ser verkligen fram emot varje måltid vi har.  

Det var typ det för idag. På återseende (eller återloggande) 

 

/David 


