
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2023/02/13 

Elevloggare: Alex Voronin 

Personalloggare:  Malin Hörlin 

Position: La Gomera  

Planerat datum för att segla vidare: 2023/02/14 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  2023/02/16 

Väder: - 

 

Elevlogg:  
Hej! 

Alex heter jag och är en elev på YH21.  Imorse kom vi med T/S Älva till Puerto de Vueltas på ön 

La Gomera. Efter frukosten hade vi lektioner, men efter lunch fick vi tid att härja fritt på ön (fast utan 

dumheter och under kontrollerade former). Några av oss har bestämt att bestiga berg då har vi 

utmärkt en ensam tall på toppen som låg på okänd höjd. Ralph, en elev och mycket erfaren även-

tyrare tog takten och hela 5 tappra själar följde med. De sistnämnda är jag (Alex), ovannämnda 

Ralph, Jakob, Magnus och sherpa Morgan. Uppgången var inte en dans på rosor, krävde extra syre, 

mängden av vatten samt hyfsad kondition men till slut nådde vi vårt mål. Belöningen blev ett eufo-

riskt rus och gruppfoto som gjordes av ett tysk pensionärspar. Hur tog sig de dit är ett mysterium. Gå 

ner till byn var inte heller en enkel resa. Man fick akta sig för vassa stenar och rovfåglar. Nere i staden 

blev det ett dopp i oceanen, calamares, spanska delikatesser (bärs Sin  %) och gott skratt. 

 



 

 

Innan man gick på hamnvakt hade jag, Ralph och Jakob klättrat upp på rået under instruktioner och 

övervakning av Christoffer och Torun. 

 



 

 

Personallogg: 
Hej loggen! 

Malin Hörlin heter jag och jobbar som utbildningsledare på Marina läroverkets YH-utbildning sedan 

drygt 4 år tillbaka. Denna resa är jag med mina elever och följer deras äventyr och utbildning ombord 

på Älva, ett härligt inslag i arbetet! 

Vi har ett glatt och nyfiket gäng ombord, en del har mer seglingserfarenhet än andra vilket gör att det 

blir en bra spridning i gruppen. 

I morse vaknade vi upp efter en extremt lugn natt, plattare vatten har jag nog inte varit med om 

under mina resor ombord, en perfekt start för alla att få lite sjöben! 

Efter frukost förtöjde vi i Puerto de Vueltas. Därefter blev det lite sedvanligt städ och lektion för 

eleverna. Jag har passat på att svara på lite mail men även njutit lite i solen. Eftermiddagen fick 

eleverna fri, dom har utforskat ön och vissa har gått mer än andra. 

I morgon seglar vi vidare mot Lanzarote, det blir drygt 2 dygn till sjöss och jag hoppas på lite mer vind 

och segling. 

På återseende! 

Malin 


