Logg från Älva
Datum: 1 december 2018
Elevloggare: Engla och Adrian
Personalloggare: Jan
Position: 29 ° 10´N 014°07´W
Segelsättning: alla segel är satta förutom bredfocken, jagaren och inre klyvaren.
Fart: 2,6 knop
Kurs: 130°
Beräknad ankomst till nästa hamn: I morgon bitti kl. 8 till La Graciosa
Planerat datum för att segla vidare: 2018-12-3
Väder: smått molnigt och 21°C

Elevlogg:
Vi har fortsatt segling och vaknat med gungande hytt till lukten av frukost. Därefter blev det
lektioner, Bivat med Veronica och Jan och sjömanskap med Petra i olika omgångar, varpå man
omgående också bytte vakt. Under tiden har vi också sett grindvalar samt konturer av våra
kommande mål Lanzarote, Fuerteventura och Isla de lobos. Strax har vi artprov när vi seglar bort från
solnedgången.

Personallogg:
Det här var första morgonen efter att vi började segla, så några av eleverna kämpade med att komma
till frukost i tid. Det fungerade dock ovanligt bra för att vara i det här stadiet på en segling. Dagen har
varit mycket skön med bra väder, soligt blandat med växlande moln. Det har gungat en del, men inte
så mycket att sjösjuka har varit ett problem. Så nu börjar alla få sina sjöben. Grindvalarna idag var
inte så nära båten som igår, ca. 2 km bort,så vi fick inga bilder, men det var roligt och se lite liv i
havet. Det var en grupp på 6-10 valar med en liten kalv.
För övrigt har artprovet satt sin prägel på hela dagen, det studerats väldigt mycket. Resultatet i kväll
var också mycket bra. Vi satte segel på morgonen efter att vinden kom igång på förmiddagen, men
nu har vinden minskat en hel del så vi får se om seglen kommer att få vara uppe hela natten.
Eleverna fortsätter att sköta sig väldigt bra och de båda klasserna kommer väldigt bra överens.
Imorgon skall vi vandra runt på Graciosa och eventuellt snorkla, beroende på hur det ser ut med
vågor och om det inte är för grumligt i vattnet.

