Logg från Älvå
Datum: 4/12
Elevloggare: oliver och philip
Personalloggare: Lasse
Position: söder om Gomera
Segelsättning: Stor, fock, stagfock, inre och yttre klyvare
Fart: 5 knop
Kurs: 240 grader
Beräknad ankomst till nästa hamn: 5/12 kl 08.30
Väder: soligt med lite moln

Elevlogg: idag gick vi upp kl.07.15 för att äta frukost och fortsätta segla mot El Hierro. Vi fick reda på
att vi inte kommer att kunna stanna i El Hierro lika länge som vi hade beräknat eftersom det kommer
blåsa storm rakt in mot hamnen vi kommer ligga i på måndag. Därför kommer vi att få 2 extra dagar i
la palma istället. Fram mot dagen var det mest lektioner, vakter och dålig vind vilket gjorde att vi låg
stilla i sundet mellan Teneriffa och La Gomera. Då tog vi chansen att försöka oss på att hitta olika
däggdjur som valar eller delfiner men vi hade otur och sluta tomhämta.
Fram mot kvällen gjorde Paul en toppen middag med pannkakor och soppa och alla blev nöjda och
glada. Nu ska alla börja dra sig tillbaka till sina kojor för att orka morgondagen.
God natt till er alla!

Personallogg:
Hej igen
Idag har vi varit på havet hela dagen. Havsrutinerna håller så sakteliga på att infinna sig. En hel del av
våra elever började redan igår anta en svagt grönaktig ton i ansiktet, stackarna. Idag var det något
bättre. Tyvärr blir en del av undervisningen lidande då de inte mår så bra eller är riktigt trötta. Vi
försökte lätta upp det hela genom att ha lektioner ute i friska luften på däck.
Vi har seglat hela dagen och spanat efter marina däggdjur, dock utan resultat. Desto bättre då att vi
såg fläckig delfin, en obestämd val och två havssköldpaddor igår. Det enda liv vi sett idag är två
medelhavstrutar. På grund av ogynnsamma vindförhållanden kan vi inte ligga längre än två dygn på El
Hierro utan går tidigare mot La Gomera. Vi kommer också att lägga in ett besök på La Palma.

Just nu är vi alltså på väg mot El Hierro dit vi ska använda kl 8.30 imorgon bitti. Där kommer vi göra
en utflykt runt ön imorgon, och på lördag ska vi snorkla, guida och göra vår andra
hårdbottenundersökning.
Dagens kluring: "Gate-election"

På återhörande
Lasse

