
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 24/2 - 2023 

Elevloggare: Jerry Larsson, Herman Ström Unhage  

Personalloggare:  Torun 

Position: Las Palmas 

Planerat datum för att segla vidare: 24/2 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  15.00 25/2 

Väder: Klart väder 21 grader celsius 

 

 

 

Elevlogg:  
Vi började med hamnvakt kl. 04.00 till 06.00. Vi gick brandrond och satt i styrhytten för att bevaka att 

ingen klev ombord på fartyget. Allt var lugnt under vakten. Efter vakten käkade vi frukost och hade 

ett morgonmöte där vi pratade om den kommande dagen. Mekanikerna från Volvo Penta var på 

ingående. Detta avgjorde när vi kunde lämna hamnen. 

Efter mötet hade vi vår första lektion i seglingsteori med Torun. Denna lektion var verkligen 

intressant, rolig och givande och det märks att Torun har mycket kunskap, erfarenhet och brinner för 

segling. Därefter följde lunch. Lars tillsammans med gänget i byssan lagade en väldigt god pasta med 

skinksås. 

På eftermiddagen följde mer praktiska moment inom segling där vi fick testa att hissa och bärga 

segel. 

Till middag blev vi bjudna på ugnsbakad sej med klyftpotatis och pepparrotssås. Samtidigt som vi åt 

middag kom mekanikerna ombord och fixade det som behövdes i maskinrummet. Detta ledde till att 

vi kunde kasta loss klocka 20.00 och vi satte kursen mot La Graciosa. 

Innan vi gick och la oss för kvällen försökte vi ha en lektion i ledarskap, detta visade sig dock var svårt 

att genomföra då många blev sjösjuka. Så vi avslutade dagen och gick och la oss lätt illamående 

Detta var en rolig och givande andra dag för vårt gäng på Älva. Hoppas vi mår bättre imorgon. 

 

 

       



Personallogg: 
Hallå i stugorna där hemma! 

Idag har vi dragit igång ordentligt med det nya gänget som kom ombord igår. För eleverna har det 

varit en intensiv dag full med nya intryck och mängder av information. Den första dagen kommer 

alltid med den stora uppgiften att lära sig elevernas namn. Under dagen har jag frågat om och om 

igen och nu kan jag nog äntligen alla!  

Med full iver och glädje tog de sig an att få provsätta inre klyvaren. Det är härligt när ett nytt gäng 

kommer ombord och tillsammans klurar ut hur det hela ska gå till, med lite vägledning såklart. Trots 

att det tog en hel timme längre än vad vi tänkt oss var eleverna mycket glada och nöjda. För att vara 

en grupp med relativt lite erfarenhet i bagaget löste de uppgiften med bravur och är nu helt redo för 

att gå från kaj! Vi hoppas att denna resa bjuder på fina seglingsben.  

/ Torun   


