
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 7 mars 2023 

Elevloggare: Calle och Vanna  

Personalloggare:  Christoffer 

Position: Santa Cruz, Teneriffa  

Planerat datum för att segla vidare: 10 mars 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  11 mars 

Väder: Soligt med växlande molnighet. Cirka 22 grader celsius vid ankomst till Teneriffa Sur 

 

 

Elevlogg:  
Dagen började tidigt på morgonen. 07:30 stod vi i kö för incheckning på Arlanda. Efter en tids stro-

sande i terminal 5 gick äntligen planet och 6 hektiska timmar senare landade vi på Teneriffa med 

applåder. Värmeböljan slog oss som en hammare i ansiktet, AC på planet hade skämt bort oss. För-

väntansfulla stod vi ängsligt och väntade på vårt bagage, men som tur var fick alla sina väskor. Med 

bagaget i säkert förvar (på vagnar) tog vi 

oss vidare mot bussen som var bokad av 

det eminenta vaktlaget Palm (cred till 

oss). Besättningen tog sina sista andetag 

av lugnet medan bussen fullproppad av 

energiska ungdomar sakta rullade in. När 

dörrarna öppnades och vi fick en bättre 

titt på besättningen, så tappade klassen 

hakorna. Där längst fram stod ingen 

mindre än Andreas ”Bauzer” Bauer, 

maskinist på vår förra segling. Sedan 

dess trodde vi att han inte skulle vara 

med på denna resa. Men ack så fel vi 

hade. Efter vi klev ombord väntade en 

genomgång av flytvästar och brand-

övning. Diverse skolböcker delades också 

ut. En delikat lasagne var förbered sen 

innan. Allt som kvarstod då var att ut-

forska Santa Cruz.  

Sov så gott, 

Vanna och Calle 

 



Personallogg:  
Hej hej loggen! 

Dagen har spenderats med att färdigställa fartyget inför den nya klassen, vi har lagt ut sängkläder, 

haft övningar, gått igenom lite arbetsfördelning och annat smått och gott.  

De besättningsmedlemmar som inte skulle vara med denna segling lämnade Älva vid 13-tiden. Det 

var lite vemodigt men så fort bussen med eleverna kom släppte det. Eleverna flyttade in i sina hytter, 

fick böcker och flytvästar tilldelade sig innan vi gjorde en utrymningsövning där samtliga ombord ska 

samlas på samlingsplatsen. Därefter serverades det middag i form av lasagne.  

Det var allt för idag, imorgon är det dags för förtrogenhetsutbildning ombord. 

Hade gött! 

Christoffer  


