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Dagens logg 

Elevlogg: 

Hejsvejs. Dagen har ägnats åt ledarskapslektion med Frazze. Vi har luskat i vad vi är för 

personlighetstyper, för att vi såsmåningom efter våra individuella egenskaper ska kunna leda en 

besättning på bästa sätt. Under tiden har besättningen bland annat arbetat med säkerhetsnätet 

under peket, de är mycket flitiga! Vädret är fint och alla mår bra, vi alla ser nog fram emot 

morgondagens segling till La Gomera!  

  

  

Besättningslogg: 

God afton kära loggläsare. Vackert väder, ingen större sjöhävning. Inga trossar som har gått av, inga 

trasiga fendrar men däremot en som var ute på vift som siktades av Carro några hundra meter ut på 

böljan den blå. Den räddades av Sören och Carro som tog riben och stoppade dess vidare sjöfärd. 

Med andra ord så har detta besök på La Palma varit mycket bra, sjöhävningen här kan vara riktigt 

jobbig. Gammal dyning från nordväst som kommer långt norrifrån, från stormarna norr om Azorerna 

som krockar med hård vind från nordost. Ebb och flod påverkar också mycket. Ibland är man tvungen 

att kasta loss, för att komma ut på fritt vatten, vilket inte alltid är så lätt. Annars så har YH haft sista 

lektionerna i ledarskap, vi i besättningen har som vanligt vid kaj sysslat med underhåll, bl.a. håller 

Mackan och Robban på att göra  ett nytt pertnät. Det är det som hänger under peket. Nog så viktig 

för säkerheten. Håkan fick ta fram svetsen, avgasröret från ena generatorn hade fått en spricka som 

var nödvändigt att åtgärda. Han fick hjälp av Mackan att montera ner det och ta ut på däck. Så nu är 

den igång igen. Ännu en dag på fina Älva. Imorgon bär det av till La Gomera. Hoppas ni har lite vår i 

luften därhemma hälsar Erik.  
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