Logg från Älva
Datum: 9/4-2015
Elevloggare: Öberg
Personalloggare: Zarah
Position: N 31 27,4 W 016 06,8
Segelsättning: Ingen
Fart: 5-6 knop
Kurs: 350 grader
Beräknad ankomst till nästa hamn: I morgon bitti Ihlas Desertas
Planerat datum för att segla vidare: I morgon eftermiddag
Väder: Mestadels klart

Elevlogg:
Vatten, vatten, vatten, den första heldagen till havs har varit fullsmockad med lektioner och att
spana efter marina organismer. Timmarna av spaning gav utdelning och en fenval, vikval, delfiner
och havssköldpaddor har synts till. Delfinerna har lekt i fören och legenden säger att delfinerna lekte
i marelden under bogspröt på natten. Vissa blev mer lyriska än andra men alla har varit uppe och
hängt över relingen på både natten och dagen för att få en bättre blick på dem.
Den strålande solen har lett till att fler än en har bränt diverse kroppsdelar men alla kan
åtminstone fortfarande röra på sig utan större besvär. Knoparna på knopskolan var knepiga men vi
knöt oss loss från de knepiga besvären och frigjorde litet mera kunskap från våra skepparsinnen.
Vi ser också fram emot morgondagen då vi lägger till vid Islas Desertas och spanar på det
utdöende beståndet av munksälar.
/Öberg

Personallogg:

Hej på er där hemma!
Just nu kan vi inte ha det bättre och jag tror alla instämmer! 
Morgonen började med att jag introducerade fartygsbefälskursen för eleverna. Vi varvade
fartygsbefälslektionerna med marinbiologi med Lasse. På eftermiddagen hade Stefan, i besättningen,
sjömanskap med eleverna där de fick lära sig massa olika knopar för diverse ändamål.
Under hela dagen har det varit lugn sjö och sol! Under förmiddagen försvann vinden så pass mycket
att vi var tvungna att bärga seglen.
Det har varit stor aktivitet ute på däck idag och mycket utkik. Vi har sett valar flera gånger idag! Vi
har sett vikval, fenval, rissodelfin, sköldpaddor och vanliga delfiner(vilket man inte får kalla dem
enligt marinbiologerna) :-p
Vi avslutar denna fina soliga kväll med extra fin middag eftersom Krister fyller år  Potatisgratäng,
rostbiff, ört smör och en fantastisk sallad!
Soliga hälsningar ifrån oss ute på havet!
/ Zarah 

