Logg frå n Alva
Datum: 6 april
Elevloggare: Agnes och Alina
Personalloggare: Lasse
Position: Hamnen i Santa Cruz
Segelsättning:
Fart:
Kurs:
Beräknad ankomst till nästa hamn: 11 april
Planerat datum för att segla vidare: 8 april
Väder: Sol och moln, ca 20-25 grader

Elevlogg:
Halloj!
Idag har vi haft soligt större delen av dagen, vi tycker det är bra! Dagen började med en härlig fräsch
frukost, därefter städade vi båten och våra hytter. Resten av dagen bestod av
förtrogenhetsutbildning, en genomgång av vad som ska göras vid nödsituation, var hjälpmedel finns
med mera. Vi delade även upp oss i segelsättningsgrupper och gick igenom hur varje segel ska hissas.
Efter våra lektioner fick vi ledig tid då några valde att ligga och sola på däck och några valde att gå in i
staden. Tack och hej leverpastej, hoppas ni har det bra hemma i regnet. Om ni inte har regn så har vi
det i alla fall bättre än er!!

Personallogg:
Hej
Det känns härligt att vara ombord på Älva igen. Vi blev väl mottagna av besättningen när vi anlände
igår vid middagstid.
Idag har dagen gått i förtrogenhetsutbildningens tecken. Det innebär att alla som mönstrar på en båt
ska känna båten, hitta "alla" saker ombord, iaf känna till all säkerhetsutrustning. Eleverna gör ju sin
andra resa med Älva och har därför redan en del kännedom sen tidigare.
Det är ganska växlande väder här, ömsom sol och ömsom små regnskurar. Det har sin naturliga
förklaring i att Santa Cruz ligger på sydsidan av den nordvästliga delen av ön. Vindriktningen är allt

som oftast nordvästlig, vilket innebär att luften färdas en lång väg över öppet hav och drar åt sig
vattenånga. Ju varmare luften är desto mer vattenånga kan den innehålla utan att den kondenseras.
Här upp vid Santa Cruz finns en del berg, som inte är så väldigt höga, men tillräckligt höga för att
luften ska hävas och kylas av, då kondenserar den och ibland bildas regn.
Alla är glada och nöjda, stämningen är på topp och förväntansfull även inför morgondagens
hårdbottenexkursion. Vi kommer att åka lokalbuss en bit utanför stan och undersöka djur- och växtliv
på en hårdbotten, en klippa.

Besättningsbild
Övre raden från vänster: David (andrestyrman), Emma (praktikant, Krister (överstyrman), Frida
(kock), Frida (matros)
Nedre raden från vänster: Robban (matros), Janne (kapten), Joakim (praktikant), Stefan Matros)

