
Logg från Älva 
Datum: 25/1 - 2014 

Elevloggare: Felix K och Henrik 

Personalloggare:  

Position: La Palma Port 

Segelsättning: Ingen 

Fart: 0 knop 

Kurs: - grader 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Eftermiddag 26/1 

Väder: Växlande 

Dagens logg 

Elevlogg: 

Tjääna! 

Här kommer senaste nytt från yachten. Vi har haft en ”vanlig” dag idag med lektioner och städning 

på båten. Klassen har nu sista dagen innan avfärd mot Gomera bunkrat upp förnödenheter i form av 

chips, godis och läsk (det viktigaste, sjön suger). Innan middagen anordnade vaktlaget 

snusmumrikarna en klassaktivitet. Aktiviteten bestod av en fototävling i vilken fyra bilder skulle tas av 

varje lag. Bilderna skulle följa temana; Vatten, Twisted, Lök och trångt utrymme. Det resulterade i ett 

väldigt kreativt bildspel med många intressanta tolkningar av temana.  



 

Här är ett av lagens tolkningar av temat ”trångt utrymme” i fototävlingen. 

  

Idag var det Felix Vs tur att ha lite fiskelycka när han och Tim ställde sig och tjuvfiskade bredvid 

båten. Som tur var hamnvakten på kaffepaus eller liknande och Felix fångade en fin Trunkfish. 

 

  



Vi vill avsluta med en rättelse på order från Amanda som vann Twister tävlingen igår, alltså inte Olle 

och Nisse! Imorgon ska halva klassen upp halv fem för lossläggning från kaj. Så nu måste vi säga hej 

då och gå och lägga oss. 

  

  

  

  

Besättningslogg: 

Hej! 

  

Här ombord är allt frid och fröjd. Båten häver vid kajen, så som den gjort i ett par dygn nu och regnet 

tar sig friheter lite då och då precis som sig bör här i St Cruz de la Palma vid den här årstiden, men vi 

mår bra ändå! Dagen har gått åt till lektionsplanering, lektioner, matlagning, sjökortsarbete, samt 

slickande av de sår som vi drog på oss vid kajen i småbåtsmarinan. Måleriarbeten och svetsarbeten. I 

morgon drar vi vidare till La Gomera, en kort sjöresa på 40 sjömil. Vi förväntar oss en del sjö, men det 

skall i alla fall bli roligt att komma ut på havet igen, för det är ju ändå det som är det roligaste, att åka 

båt. Eller hur? 

  

Hälsningar Petra Nyberg, matros. 

 


