
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2023-03-19 

Elevloggare: Isabelle  

Personalloggare:  Christoffer 

Position: Las Palmas, Gran Canaria 

Planerat datum för att segla vidare:  - 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  - 

Väder:  - 

 

 

Elevlogg:  
Idag anlände vi till Las Palmas runt klockan 09:00. Förtöjningen gick bra förutom att det var några 

hamnansvariga från ön som blandade sig i när jag (Isabelle) och Nils skulle lägga till med trossarna 

(tjockare rep som håller fast skeppet vid kajen) vilket mest slutade med att de var i vägen. 

När vi sedan låg fast var det dags för lunch och idag var det ”restfest” bestående av föregående 

dagars pasta bolognese, pasta pesto och broccolisoppa till vegetarianerna. Efter lunchen hade vi en 

timmes fritid då vissa kollade in ett köpcenter som ligger 3 minuter från hamnen medan andra 

kollade in stranden som ligger ungefär 10 minuter från båten och andra stannade kvar för att plugga. 

När håltimmen var klar vid 13:15 var det dags för ”rent skepp” eller storstädning som man också kan 

kalla det. Vårt vaktlag Vithajarna har för tillfället städområde ”däck” och det innebär att vi har ansvar 

att ta bort all smuts men framför allt salt som fäst på däck (akterdäck, bryggdäck, däckshustak och 

fördäck), väderdäck, reling och brädgång.  

 

Personallogg: 
Hej! 

Då har vi kommit ungefär halvvägs på vår segling med MB20b. Hittills har vi haft relativt bra väder. 

Stundtals lite kallt (runt 18 grader på dagarna) och lite blåsigt men det ger ju bra segling så man ska 

inte klaga. Natten till idag bjöd på en hel del vågor vilket gjorde det svårt att sova för en del ombord. 

Vi hade mer tur med vinden och gjorde bra fart från Arrecife till Las Palmas vilket ledde till att vi kom 

fram lite tidigare än beräknat. Det rör till det lite för det innebär att vi måste kontakta vår agent här 

nere och så får han i sin tur kontakta hamnen och de berörda myndigheterna för att vi ska få köra in i 

hamnen. Men in kom vi, vilket är ganska skönt då det är inte så roligt att ligga och stampa i vågorna 

och bara vänta på att få gå till kaj. Dagen har sedan bjudit på lite städning och annat småpill i form av 

pappersarbete innan den avslutades med lite Formel 1. 

Det var allt för denna gång, ha de gött! 


