Logg frå n Alva
Datum: 10/2-16
Elevloggare: Carro och Emma
Personalloggare: Krister
Position: Till ankars utanför Playa Frances, La Graciosa
Planerat datum för att segla vidare: imorgon eftermiddag
Beräknad ankomst till nästa hamn: Tazacorte (La Palma) lördag kväll eller söndag morgon
Väder: molnigt och lite sol under dagen

Elevlogg:
Hejsan hoppsan!
Hoppas allt är bra i det kalla Sverige, och att vädret inte är allt för dåligt. Vid 8-tiden i morse ankrade
vi utanför Isla Graciosa, och schemat har rullat på som vanligt. På förmiddagen hade vi två
fartygsbefällektioner och till lunch fick vi ”kalaskassler”, även känt som kassler över ris.
Efter lunch hade vi förberedelser till morgondagens utflykt, första hårdbottenundersökningen. Allt
material skulle kollas upp så inget var trasigt, och även välja ut det grupperna vill ha med sig. Efter
detta fick vi valet att stanna på båten och plugga eller bara vila sig, eller om man ville ut och snorkla
tillsammans med Linda. Det var cirka halva klassen som joinade Linda och även Amanda från
besättningen. Det var väldigt lyckat men till en början var det väldigt kallt i vattnet, men som tur var
hade vi våtdräkter. Det fanns många olika sorters marina arter t.ex sjöstjärna, sjöborre och massa
olika sorters fiskar. En av de coolare upptäkterna var att Linda såg en stenfisk kamouflerad bland alla
andra stenar.
Senare under dagen var det en liten pluggstuga på båten, men hur mycket blev egentligen gjort? ;)
Till middag fick vi en god fisk- och skaldjurspasta. Nu är det vissa som sitter på ankringsvakt samtidigt
som de pluggar radar med en besättningsman.
Det var allt för oss, imorgon kommer en ny trevlig logg.
Kram /Carro och Emma ☺

Personallogg:
Efter en kort seglats från Arrecife kom vi fram till Isla Graciosa tidigt, lagom till frukost. Vi ankrade i
en skyddad vik på Graciosas sydsida. Vinden och vågorna ligger på från norr men här i vår vik märker
vi knappt av det.
Förmiddagen ägnades åt lektioner och studier i fartygsbefäl. Sören har undervisat om MARPOL, en
konvention som handlar om att förhindra föroreningar i haven från fartyg. Jag hade lektion där vi
pratade om strömmar och avdrift.
Under eftermiddagen under tiden som det förbereddes för exkursion och snorkling har besättningen
ägnat sig åt lite olika sysslor. Jag ägnade mig åt en skön siesta. Efter nattvakt och en förmiddag med
lektioner var lite vila väl behövd.
Under kvällen och natten turas vi om att gå ankarvakt. Det innebär att några av oss är på bryggan för
att kunna upptäcka om båten draggar och vi går ronder i båten för att se att allt står rätt till. Vi passar
på att låta eleverna lära sig hantera vår radar. Dom får lära sig grundinställa den och testa lite olika
funktioner och tolka radarbilden.
I mässen pluggar några. Gitarren är också framme och i salongen visas en film. Fredrik övar på att
knyta pålstek med Amandas hår. Det är myskväll ombord.
/Krister

