Logg från Älva
Datum: 15/12-17
Elevloggare: Linnea och Jonathan
Personalloggare: Kecke
Position: Förtöjda i Tazacorte La Palma,
Planerat datum för att segla vidare: 17 december
Beräknad ankomst till nästa hamn: Santa Cruz de Tenerife 18 december
Väder: Mörkt för tillfället men soligt på dagen.

Elevlogg:
Hejsan!
Efter en väldigt gungig kväll men lugnare natt, så kom vi i morse till hamnen i Tazacorte (La Palma)
cirka 8:30, sedan var det ”rent skepp” som stod på schemat. Alltså att storstäda extra noga. Efter det
hade alla, förutom byssangänget, fritid. Flera drog in till stan för att fylla på sitt personliga
snacksskafferi och några badade på de svarta sandstränderna. Sedan var det pluggstuga som gällde,
de flesta panikpluggade till VHF-provet som är på söndag och några skrev på sina marinbiologirapporter. Sedan lyssnade vi på en fantastisk presentation om La Palma som ett av de bästa
vaktlagen (vi som skriver) hade gjort. Efter det började byssangänget på sin finmiddag som bestod av
baconlindad oxfilé med potatisgratäng, vit sparris och smarrig sås. Vegetarianerna fick utsökta
zucchinibiffar. Det var tema randigt med bajen inslag. Nu väntar en kväll med filmvisning för de flesta
och fix inför morgondagens utflyktslunch för byssagänget.
Hoppas ni har det bra hemma i kalla Sverige hälsar 20 grader på La Palma!
// Linnea och Jonathan

Personallogg:
Hej ! Jag heter Kent men kallas för Kecke och går som jungman ombord. Till vardags är jag snickare
så mitt jobb blir litet småsnickerier, reparationer och underhåll. Idag har vi gjort rent skepp, det vill
säga en extra noggrann städning.Vi hade en härlig segling under natten med god vind och dyning.
Stjärnhimlen var spektakulär att skåda. Vinden dog ut senare under natten så vi fick bärga seglen. Det
var inte helt lätt men med hjälp av våra duktiga elever gick det bra. Vi anlöpte Tazacorte vid 9-tiden
och därefter tog dagens arbete med städning och underhåll vid.
Mvh Kecke

