
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 6 & 7 februari 

Elevloggare: Arvid, Jacob 

Personalloggare:  Sofia 

Position: Santa Cruz de Tenerife 

Planerat datum för att segla vidare: - 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  - 

Väder:  Mycket sol med kraftiga regnskurar 

 

 

Elevlogg:  
Idag så har vi städat hela båten, vi har torkat alla väggar och alla tak, vi har torkat såshyllan, bakom 

kylskåpet, under lårarna, bakom diskmaskinen, i varenda liten vrå och förvaringsutrymme och vi har 

även skrubbat varenda yta på däck med svampar och borstar. All mat har inventerats och all mässing 

har putsats, det finns inte en enda yta på den här båten som inte är renstädad. Efter att ha städat i 7 

timmar så var vi äntligen klara. Vår packning låg staplad på däck och behövde i två omgångar räddas 

från det intensiva spöregnet. I processen fastnade en skicklig elev i en lejdare med en väska på 

ryggen. Hen räddades dock av en gentleman till kamrat och klarade sig med några små skrapsår i 

armhålan. Sen gick vi elever och besättning bort och åt avslutningsmiddag på en fin restaurang. 

På middagen så kom det in massor av trevliga smårätter som vi delade på broderligt och systerligt. 

Det rätterna som fanns var följande; varma grönsaker, kall ost, varm ost, vitlökiga räkor, och kokt 

potatis med sås. Efter att vi ätit så berättade en besättningsmedlem vid namn Kecke ett par roliga 

historier som under natten hittats på av de som hamnvaktande. Efter att historierna var klara så fick 

vi alla gå ut på stan en liten stund. Om man då råkade gå förbi McDonald’s så ser man att halva 

besättningen och halva klassen som sitter där och käkar en andra middag.  På kvällen som avslutning 

gjorde vi en rolig poängjakt som besättningen gjort åt oss. Vi fick t.ex. svara på olika båtfrågor och 

skriva en egen lag-sång. Lag1: GrindvalSlayers, vann poängjakten. Nu kollar en del på film och andra 

ska gå och sova för att orka med sovmorgonen imorgon.  

Vi i MB20a vill tacka besättningen och oss själva för den här månaden på Älva! 

 

Personallogg:  
Då var det dags för den sista loggen för den här resan. När jag skriver det här har eleverna precis läm-

nat oss och vi i besättningen ska sätta oss och utvärdera resan och ge eleverna ett sista omdöme i 

naturbruk.  



Igår var det den stora slutstädningsdagen. Den har eleverna beskrivit ganska väl tycker jag så det 

enda jag kan tillägga är att vi i besättningen var väldigt imponerade av energin under städningen. Det 

brukar alltid bli lite segt, hängigt och lite gnälligt fram på eftermiddagen men igår var det inget sånt 

överhuvudtaget.  

Under slutstädningsdagen kompletterade också en del av eleverna det sista provet. Det gick 

strålande för de som gjorde det och nu är nästan alla helt färdiga med fartygsbefälskursen. 

Idag var det sovmorgon och brunch, men för dem som ville höja sitt betyg i de övningar de gjort på 

bryggan var det bara att kliva upp 0725 ändå och sitta i salongen i väntan på sin chans. Vid 9.30 satte 

städningen igång och vid 1030 var det brunch med tortilla, pannkakor, smoothie, goda ostar, 

serranoskinka, och mycket, mycket mer.  

Nu har de som sagt åkt och som vanligt så känns båten redan tom. Nu lämnar vi med varm hand över 

våra fina elever till er därhemma. Det har varit roligt att ha dem ombord och vi ser fram emot att 

komma hem till Stocksund och se när de springer ut juni. 

/ Sofia och resten av besättningen 

 


