Logg frå n Alva
Datum:

2015-02-25

Elevloggare: Oscar Pagander och Stina Norman
Personalloggare: Zarah
Position:

Valle Gran Rey

Segelsättning: Ingen
Fart:

Ingen

Kurs:

Ingen

Beräknad ankomst till nästa hamn: I morgon bitti
Planerat datum för att segla vidare: 2015-02-25
Väder:

Sol och måttlig vind

Elevlogg:
Dagen började med lektion för dom som ska göra omtenta i ledarskap. Alla fick även en slutuppgift i
ledarskap och CCM samt en uppgift där varje vaktlag ska planera och senare genomföra en övning.
De som inte behövde en extra lektion började med att planera sina övningar.
Idag fick alla välja att äta ute på lunchen eller att äta på Älva. Dom flesta valde att äta ute för att få
lite variation. Dock var det strömavbrott på hela ön så det var bara ett fåtal ställen öppna, och detta
gjorde att många hamnade på samma ställe.
Efter lunchen gick vi tillbaka och gjorde fartyget redo för en nattsegling mot sköldpaddsviken på
Teneriffa, vilket är vårt mål för morgondagen.
Till middagen bjöds det på en utsökt mousaka och kladdkaka till efterrätt.
Kl. 20:00 så är det planerat att vi ska avgå från kaj för att via motor ta oss upp till sköldpaddsviken.
This logg was written by Stina & Oscar.
Peace out!

Personallogg:
Hej på er där hemma!
Idag har eleverna haft lektioner på förmiddagen och vi i besättningen har ägnat oss åt diverse
arbeten. Vi har bl.a inventerat alla filter ombord, smort upp ankarspelet och våra dörrar, rättat
sjökort och gått igenom en del säkerhetsutrustning. På eftermiddagen så var det dags att förbereda
oss inför avgången ikväll. Ett vaktlag har gjort en reseplanering, satt sig in i vädret och gjort i ordning
maskin inför avgång. Vi andra har förberett båten genom bl.a sjöstuvning/surrning, beslagit segel,
tömt båten på sopor och sett till att alla tampar hänger snyggt och ordentligt. Byssan har återigen
levererat en fantastisk middag! Det blev moussaka! ☺ Nu serveras det kladdkaka innan
losskastningen.

Ha det så bra där hemma!
// Zarah ☺

