
	Logg	från	A� lva	

Datum: 10/3 2014 

Elevloggare:  Kristin och Nora 

Personalloggare: Björn 

Position:  Las Palmas hamn  

Segelsättning:  ingen  

Fart: -  

Kurs:  980  

Beräknad ankomst till nästa hamn: Fredag,  La Palma 

Väder: Solen har gått ner. Ljummet 

Dagens logg 

Elevlogg: 

Idag startade äventyret med stormsteg. Vi möttes på Arlanda vid nästan 9 (vissa tidigare och andra 

senare så att säga). Flygresan gick kanoners och allt bagage kom med. Vid ankomsthallen väntade 

Carmelo vår partybusschaufför med en skylt ”KRISTIN RITCHER” tack… Med musik på högsta volym 

och humöret i topp, svepte vi fram igenom Gran Canaria till Las Palmas hamn. Det utbrast ett jubel 

när vi fick syn på Älva och besättningen som stod med öppna armar och väntade. Vi tycker att det är 

så härligt att vara ”hemma” på vår båt igen, näst intill eufori för att inte nämna värmen och solen. Till 

middag hade Frida lagat köttfärslimpa och en underbar sallad med fetaost och avokado. Efter detta 

begav vi oss ut på staden och tog över natten. Las Palmas gator är nu osäkra.  

Sleep well cykelställ.  

Noran och Krillan  

 

 



 
 

Besättningslogg: 

Hej  

Nu är dom ombord igen. Jag hade nöjet att få segla tillsammans med MB11b i våras och ser fram 

emot att göra det igen. 

Vid femtiden (18.00 svensk tid) kom dom ombord, ett glatt gäng som genast gjorde sig hemmastadda 

och vissa hade den stora lyckan att få bo i samma hytt igen. Efter en god middag hade vi en kort 

presentation av besättningen, vissa av oss var med förra gången, för andra blir det nytt att lära känna 

klassen. Lite information om tider och regler ombord, vad morgondagen kommer att innehålla med 

förtrogenhetsutbildning, kanske någon övning samt genomgång av segelstationer.             

Byssavakten får börja med att ta rätt på disken efter middagen. Hamnvakten startar efter att 

eleverna kommit i ordning. Flytvästar delas ut och passen samlas in. 

Kul att ha klassen ombord igen. 

Björn Warden, Kapten 

 

 

 


