
	Logg	från	A� lva	

Datum: 31 mars 

Elevloggare: Jonathan och Hanna 

Personalloggare: Carro 

Position: N29 0̊2,1’ W13 0̊0,7’ 

Segelsättning: Ingen 

Fart: 6 knop 

Kurs: 250  ̊

Beräknad ankomst till nästa hamn: Under onsdagen 

Väder: Sol och o-blåst 

Dagens logg 

Elevlogg: 
Hej alla där hemma! 

Dagen började med att vi ställde om klockan till sommartid, vilket orsakade att många var mycket 

trötta vid frukost. Det har varit sol och vackert väder nästan hela dagen, som gör att det inte är en 

ovanlig syn att se en massa elever, besättning och lärare som pressar på däckshustaket. Vi har sett 

delfiner, valar och sköldpaddor, och det ryktas även om att någon har sett en klumpfisk simma förbi. 

Några andra klumpfiskar (vissa elever) hade även sin lektion för sitt gymnasiearbete idag. På 

eftermiddagen bjöds på en fantastiskt god skeppsgjord mintglass med chokladbitar och tillhörande 

jordgubbar och egengjord kolasås.  

Ni kanske saknar oss där hemma (det gör inte vi ☺), så vi tänkte berätta att vi kommer hem hela 7 

timmar tidigt! Nya tider för hemresan är att vi åker från Teneriffa på fredag (4/4, samma dag som 

tidigare) klockan 7:15 med AirEuropa flight UX9045 till Madrid där vi mellanlandar. Därefter åker vi 

med flight SK1856 SAS och kommer till Arlanda klockan 16:10 med lite tur. 

Hoppas ni har det bra därhemma också! 

Varma hälsningar från Jonathan och Hanna, och resten av oss ombord 



 

Styrman Mackan skrapar ihop den sista glassen. Bra glassbetyg hälsar han! 

Besättningslogg: 

Hejsan Hoppsan på er alla gooingar där hemma!! 

Det är en fröjd att se att så många elever har letat sig ut ur sina hytter denna dag, kanske beror det 

på att vi idag fått se så mycket djur samt fått avnjutit en fantastisk hemmagjord glass.  

Vi är nu på väg och ska runda Fuertoventuras södra kust för att sedan ta oss upp mot Teneriffa, 

tyvärr är det dålig fart på vinden så våra segel får fortsätta vila upp sig ett tag till, men vi håller 

tummarna att vi kan få sätta segel en sista gång innan eleverna tar sitt pick och pack för att sedan  

lämna oss den 4/4.  Eftersom detta är min (Carro) sista logg för den här resan så vill jag passa på att, 

som jag tidigare sagt, att det är ett fantastiskt gäng den här klassen. Det har bjudits på underbara 3 

rätters middagar, massa skratt, bra sammarbete vid segelsättning och framför allt vackra 

födelsedagssånger för oss alla som har fyllt år under den här seglingen.   

För alla ni som tar emot dessa elever på Arlanda den 4/4 vill jag ge det här rådet: Vila era öron och 

ögon för det kommer att bjudas på en lång rad med bilder av upplevelser och historier som våra 

elever förhoppningsvis för alltid kommer att minnas.  

Hoppas ni har det fabolöst där hemma, vi njuter av sista delen av den här underbara resan. 

Med vänlig hälsning Carro 


