Logg från Älva
Datum: 15/12-2016
Elevloggare: Jesper R och Kalle
Personalloggare: Kerstin och Evelina
Position: N28°44 W014°08
Segelsättning: Yttre och inre klyvare, Stagfock, Fock, Storen
Fart: 4,5 knop
Kurs: 265
Beräknad ankomst till nästa hamn: Sköldpaddsviken lördag förmiddag
Planerat datum för att segla vidare:
Väder: Mulet med nordostliga vindar, blåser 6 sekundmeter, Vågorna är cirka 3 meter höga.

Elevlogg:
Hej å hoj alla oroliga landkrabbor! Precis som igår vaknade vi upp i våra egna bäddar. Vi började
dagen med en utsökt energifylld frukost till en vacker utsikt över Isla de Lobos. Därefter utfördes våra
dagliga rutiner innan vi skulle åka in till den vackra ön Isla de Lobos. Raket-Robban körde in oss med
ribben till den lilla ön vi skulle få utforska i en och en halv timme. De flesta av oss valde att bestiga
det största berget på ön. De som inte valde att gå upp på berget tog sig en tur runt ön på lägre höjd.
Eter turen till ön så var det dags för att dra upp ankaret och sätta segel mot nya äventyr. Nu är seglen
satta, vi ligger och guppar på Kanarieöarnas klara vatten. Dagens äventyr avslutades med hajar,
delfiner och en havssköldpadda.
God natt alla där hemma, hoppas ni inte fryser för det gör inte vi.

Personallogg:
Precis som eleverna skrev var dagens höjdpunkt Isla de Lobos, en ö i sundet mellan Fuerteventura
och Lanzarote. Vi volontärer hade idag turen att få följa med iland men istället för att följa med
gruppen upp på berget besökte vi fyren på den norra udden. Det är en av få byggnader på ön men
var tyvärr inte i så gott skick som vi hoppats på. Promenaden var dock en skön omväxling till det
trånga utrymmet ombord. Med ett längre sjöben framför oss var det skönt att få röra på sig.
Efter lunch lättade vi ankar och satte kurs mot sköldpaddsviken i sundet mellan Teneriffa och
Gomera. Som tur är har vi vindarna med oss och kunde sätta segel vilket lugnar Älvas oroliga rullning
något. Efter avgång förbereddes även för hårdare väder vilket väntas komma framåt helgen. Som tur
är ser prognoserna bättre ut nu än vad de gjorde i början av veckan. Vi ser nu fram emot några dagar
till sjöss som omväxling till det konstanta underhållsarbetet ombord (rostknackande).
Kerstin och Evelina

