Logg från Älva
Datum: 141213
Elevloggare: Rebecca och Sara
Personalloggare: Zarah
Position: Förtöjda i Marina Santa Cruz
Väder: Regnskurar, 17-18 grader varmt

Elevlogg:
Idag har vi äntligen kommit fram till Teneriffas ena hamn, Santa Cruz. Här kommer vi stanna tills
dagen vi flyger hem till alla er! Dagen började med jättefin soluppgång och besök av grindvalar.
Fortsatte med frukost vid den vanliga tiden 7.15 och eftersom det är Lucia så fick vi goda lussekatter
till frukosten. Vi har sedan haft en större städning på båten då vi ligger i hamn och folk kan vilja
besöka vår Älva!
Efter städningen var det lunch och därpå fanns det tid för att plugga på de vi har på båten,
exempelvis ett VHF prov och rapporter från ett par extremt roliga hårdbottensundersökningar!
Annars har vi haft fritid på båten och lekt kurragömma, spelat gitarr, lyssnat på musik och sovit för
att orka nattens pass!
Personallogg:
Hej på er där hemma!
Idag förtöjde vi i Santa Cruz på Teneriffa, vi ligger i marina Atlantico. Vi hade väldigt fin morgon och
förmiddagen med sol, på eftermiddagen kom det däremot en del duggregn. När vi hade förtöjt på
Teneriffa idag så satte ”rent skepp” igång. Rent skepp har vi alltid när vi kommer till kaj för att spola
bort bl.a allt salt som samlas överallt på däck och i tampar. Eftersom Älva älskar att rulla så brukar
det verkligen behöva städas en del inne i båten efter dygn till sjöss. På eftermiddagen var eleverna
fria att plugga till bl.a VHF provet eller se sig om på stan. Vi i besättningen har fortsatt med diverse
underhållsarbeten som man måste hinna med 
Vi avslutade kvällen med en fantastisk måltid ifrån byssagänget och vår kock Paul. Lite grekiskt tema.
Till efterrätt blev det smulpaj med glass!! 
Nu börjar det bli ganska tyst och lugnt ombord. Vissa sover inför sin vakt inatt och andra tittar på
film.
Ha det så bra hemma!
// Hälsningar Zarah 

