
Logg från Älva  
Datum: 21/3-2014 

Elevloggare: Viktor 

Personalloggare: Ola 

Position: Playa Blanca, Lanzarote 

Segelsättning: Storen, stagfocken och inre klyvare  

Fart: 4,5 Kn 

Kurs: 055® 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  

Väder: Växlande molnighet och svaga vindar – Övergick till sol med spridda molnigheter 

Dagens logg 

Elevlogg: 

Morsning Korsning 

Vi kom till Lanzarote idag. Sjutton sjösjuka sjömän hurrade när fendrarna hängdes överbord och kom 

i kontakt med hamnkanten. Några trötta klasskamrater tog sig ut ur sina grottor och lät ljuset 

överrösa dem medans vi som kunde stå på benen rengjorde båten. Några  kunde knappt hålla sig 

efter dagarna till sjöss och kastade sig därför ut på en språngmarch i en timme medans andra 

försökte hinna ikapp. Vi hade fri lejd att göra vad vi än ville och tydligen tolkar många på båten det 

som ”träna tills ni storknar”. De som inte fann något nöje i att springa tog en promenad till närmaste 

supermarket och började bunkra upp. 

Bunkra upp: verb, att proviantera eller att köpa så mycket godis att ens tandläkare skulle besluta sig 

att begå självmord efter at de få se de köpandes kvitton. 

Nu har det lugnat ner sig men besättningen brottas nu med att få Wi-Fi. Vi får se hur det urartar sig. 

Klart slut. 

-          Viktor 



 

  

Besättningslogg: 

Efter ett par gungiga dygn till havs kom vi till slut fram till Lanzarote. Alla elever var engagerade i en 

lyckad tilläggning, varefter en rejäl hamnstädning gjordes. Playa blanca, som vi nu ligger i, är 

verkligen en kontrast till La Gomera och La palma. Vi befinner oss i en riktigt turistig lyxmarina, det 

känns lite som att vandra bland filmkulisser. Men solen har strålat på oss och hamnområdet är 

verkligen fint och städat. Hittills har tre prioriteringar gällt: bunkra godis på närmaste supermarket, 

hitta wifi samt tvätta av sig i de fina duschar som finns på marinan. I morgon vankas det mer 

fartygsbefälslektioner och en gruppredovisning. Vi kommer nog även att hinna med en del bad vid 

den fina sandstranden! 

Lyxiga hälsningar: Ola 

 


