Logg frå n Alva
Datum:

17/2-2015

Elevloggare: Kiki
Personalloggare: Sofia
Position:
Segelsättning: Stagfock, gaffelfock, stor och maskin
Fart: 3-6kt
Kurs: 070
Beräknad ankomst till nästa hamn:
Planerat datum för att segla vidare:
Väder: halvklart, god sikt och ”måttlig” sjö

Elevlogg:
Dagen började vid kaj och med Dags första lektioner i ledarskap. Avgången blev något fördröjd till
efter lunch. När vi kom utanför Las Palmas hamn började vi stäva mot vinden norrut med sikte på
Graciosa i relativt hög, gammal sjö. Vi blev översköljda på däck medan vi satte segel och roades av
bergodalgången ner i vågorna. Nu har jag precis lämnat över kvällsvakten till 00-04 passet. Vinden
har ökat något i styrka, 8-10, Älva slingrar sig genom vågdalarna och jag fick hoppa in som
loggskrivare då det var få som mäktade med det uppdraget. Sitter och glider fram o tillbaka på stolen
och ska nu gå till sängs!
Frida lagade förresten en underbart god fisk till middag, synd att inte alla kunde njuta av den!
Kiki

Personallogg:
Jag höll på att försumma mina plikter som loggskrivare ida. Det är lätt hänt att man glömmer bort
saker när man inte är på topp. Mitt mantra för dagen har varit ”Jag älskar mitt jobb, jag älskar mitt
jobb, jag älskar mitt jobb”. Man kan behöva påminna sig själv om det de enstaka gånger man står och
matar fiskarna över relingen.
Avgången var odramtisk. Efter lite samtal med sopgubben på kajen om att en elev skulle skriva på
sophämtningskvittot så kom vi iväg. Vi har den fantastiska turen att ha rak motvind mot Graciosa och
stävar därför nu mot sundet mellan fuerteventura och Lanzarote istället. Får se hur vi gör när vi
kommit så långt. Efter att vi satte segel så ligger båten snällt på styrbordsbogen (så snällt som Älva
kan göra vill säga). Vid 21-tiden vaknade jag av att en våg slog in i gången utanför hytten. Sen fick vi
stänga även den dörren. Nu är det dags för vakt.

Sofia

