
	Logg	från	A� lva	

Datum: 22/2 2014 

Elevloggare:  Igor och Henric 

Personalloggare:  Peter 

Position:  Mellan Las Palmas och Lanzarote 

Segelsättning:  Motor 

Fart: 4kn 

Kurs:  059 grader 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 10:00 Lanzarote 

Väder: Soligt 

Dagens logg 

Elevlogg: 

Idag startade äventyret med stormsteg. Vi kastade loss från hamn 09:00 för att bege oss mot 

Lanzarote. Tyvärr har vi haft motvind under hela resan hittills och därför inte kunnat hissa segel.  Det 

har gungat en del, dels på grund utav att Älva rullar mycket men även för att vi inte hissat segel, som 

enligt besättningen stabiliserar båten. Låt oss hoppas på mer segel i framtiden. Många av oss har haft 

svårt med sjögången och därför mått lite dåligt, men det är även det en vanesak. De flesta av oss 

mådde redan bättre efter lunch.  Dagen började lite mulet men himlen sprak upp efter lunch och vi 

fick välförtjänta solstrålar på våra bleka ansikten. Annars var dagens höjdpunkt delfinerna som 

simmade och lekte bredvid fartygen. Dagen avslutades med en trevlig middag i solnedgång på det 

oändliga havet.  

 

 

Besättningslogg: 

 

Lärarlogg 20140222 

Sakta smög sig rastlösheten inpå. Tiden vid kaj är en sorts tid och tiden till sjöss en annan. Vid kaj har 
vi de senaste dagarna pysslat med förberedelser av olika slag. Övningarna berättade jag om tidigare, 

men vi har också bunkrat mat och andra förnödenheter och vi har fått tillbaks våra segel som varit på 

lagning och nu skurits i av eleverna. 

 

Idag var dock den stora dagen och äntligen är vi till sjöss och på väg mot Lanzarote som är vårt nästa 

stopp. För att komma dit vi vill måste vi styra en kurs som leder oss rakt mot vinden. Det innebär att 



vi tyvärr inte kan segla utan får stånka på för motor. Vi hoppas att våra övriga dagar till sjöss 

domineras av mer gynnsamma vindriktningar. 

 

Bortsett från att några har drabbats av sjösjuka så är allt som det ska vara. Sjövakterna rullar på och 

elevernas planering verkar hålla hela vägen vilket naturligtvis känns väldigt kul.  

 

Nu är solen på väg ner och vi sitter här mätta och belåtna. Matlaget bjöd bland annat på fruktsallad 

och glass så mungiporna pekar klart uppåt. Just nu pågår ett parti Chicago och jag hör livliga 

diskussioner och hur reglerna blir hårdare och hårdare. Allt väl ombord, ha det fint därhemma! 
 

Peter Jonsson 

Huvudlärare YH12 

 

 


