Logg från Älva
Datum:

30/11

Elevloggare: Ebba och Alina
Personalloggare: Lasse
Position: Förtöjda i Las Palmas de Gran Canaria
Segelsättning:
Fart:
Kurs:
Beräknad ankomst till nästa hamn
Planerat datum för att segla vidare: 3/12
Väder: 26 grader, sol och moln

Elevlogg:
Tjenixen landkrabbor!
Idag ligger vi i hamnen i Las Palmas, vi har haft en solig dag på fartyget. Vår dag har gått ut på att
bekanta oss men skeppet och dess säkerhet. Morgonen började som vanligt här på Älva med frukost
buffé och därefter den dagliga morgonstädningen av alla utrymmen.
Förmiddagen tog sedan fart i en förtrogenhetsutbildning för samtliga ombord, sedan väntade kocken
Pauls wok till lunch.

Efter lunch övade vi på att utrymma fartyget, och att ta på sig livräddnigsdräkter (teletubbies
kostymer), som btw inte var allt för bekväma i värmen.

Resten av dagen gick åt till allt välja seglingsstationer och gå igenom alla seglens
användningsområden och kort om segling överlag.
Dagen har i övrigt bestått av mycket sol och läsk.
Nu har vi precis fått i oss middag och nattvaktspassen väntar, samt filmer och godis. God kväll.

Personallogg:
Hej allihop
Vi har det riktigt bra här nere i värmen och ljuset. Som ni redan vet så har besättningen tagit
hand om våra ungdomar idag, medan Jan och jag har undersökt lämpligt ställe för
morgondagens marinbiologiexkursion. Det har blåst riktigt kraftigt här nere de senaste dagarna
och vågorna är fortfarande ganska höga. Vi har dock hittat en bra plats där vi räknar med att
tillbringa större delen av morgondagen.

I övermorgon kommer vi att besöka ett oceaniskt och marinbiologiskt center som ligger halvvägs ner
på Gran Canarias ostsida och sedan räknar vi med avgång mot El Hierro på onsdag morgon.
Eleverna börjar komma in riktigt bra i rutinerna med vaktgång och i byssan, de lagar mycket god mat
tillsammans med vår fantastiska kock, Paul. Stämningen ombord är fantastisk och alla elever är
förväntansfulla, nyfikna och oerhört spända inför fortsättningen av denna resa. Som sagt, nu har de
acklimatiserat sig lite till livet ombord.
Det kommer att komma en kluring med varje lärarlogg, där vi är ute efter en marin term eller marin
organism. Ordet är baserat på engelska och ska översättas till svenska. Inget facit kommer!

Dagens kluring: ”Fathercloth”

Vi har det bäst
Lasse

