
	Logg	från	A� lva	

Datum: 2014-02-21 

Elevloggare: Olle Bäckström och Fredrik Backman 

Personalloggare: Håkan Almstedt 

Position: Las Palmas vid kaj 

Segelsättning: Ja, storseglet och inre klyvaren 

Fart:  

Kurs:  

Beräknad ankomst till nästa hamn: Marina Rubicon Lanzarote den 23/2 

Väder:  Molnigt 18 grader 

Dagens logg 

Elevlogg:  

Frukost 07.15 följt av städning. 09.00 gick larmet. Besättning och elever samlades framför bryggan. 

Det visade sig vara ett övningslarm. Från larm till inräkning 1 min 30 sek. 

Överstyrman Sören som mönstrade på idag presenterade sig och vi fortsatte med övning 

övergivande av fartyg. På med överlevnadsdräkter vid livflottestationerna. Efter övningen hade vi 

segelgenomgång vid de olika stationerna. Mesan, Stor, Fock och försegel. Därefter lite seglingsteori 

med Sören följt av en delikat lunch.  Vi spatserade sedan ut på byn och såg Tre Kronor slå ut de 

Finska lejonen ur OS turneringen. Heja Sverige!! Återsamling 15.00 då vi riggade på storseglet och 

inre klyvaren som varit på reparation. Ett vaktlag gjorde färdplanering inför morgondagens avfärd 

mot Lanzarote. 

Nu har vi avnjutit en god kycklingmiddag 

Älva med besättning och elever hälsar alla glada följare! 

Vid tangentbordet Olle Bäckström och Fredrik Backman 



 

Robban, Hannes och Jennifer vid livbåten 

 

 

Besättningslogg: 

I dag har vi med elevernas hjälp ägnat oss åt att göra skutan klar för avfärden i morgon bitti. Vi börjar 

lite till mans bli lite rastlösa och längtar ut på havet. 

 Hamnmyndigheterna har varit ombord under förmiddagen och gjort en sk. Port State control vilket 

innebär att de gör stick kontroll på fartyg som besöker hamnarna för att setill att fartyg och 

bemanning uppfyller de internationella krav som ställs för att få segla i de här farvattenen. Det är 

alltid lite nervöst att bli granskad även om man vet att allt är i ordning. Efter att inspektören gått 

igenom våra skeppspapper och allt visat sig vara iordning fick han en rundtur i fartyget, han var 

väldigt nöjd med det han sett och önskade oss fortsatt god seglats. 

Nu har elever och delar av besättningen har gått iland för att bevista karnevalen i Las Palmas sedan 

är det dags att krypa till kojs i morgon börjar allvaret. 

Loggskrivare kapten Håkan       

 

 


