Logg från Älva YH16
Datum: 2018-02-16
Elevloggare: Evelina Skotte, Clara Sohlberg, Rickard Tärnström
Personalloggare: Evelina
Position: Teneriffa
Planerat datum för att segla vidare: slutdestination nådd
Beräknad ankomst till nästa hamn: N/A
Väder: Klart, solsken, lätt bris

Elevlogg:
Vi vakna upp till klarblåhimmel och Teneriffa i sikte framför oss. Efter stadig frukost gör vi oss redo
för ankomst och tilläggning.
Efter lite städning fick vi känna fast mark under fötterna och när vi fått landström inkopplad så fick vi
äntligen njuta av en supergod kokosmjölksgryta.
Efter Lunch har de två sista grupperna haft evakueringsövningar som även har varit det sista på listan
av moment vi ska gå igenom i vår kurs i Ledarskap/CCM. Alla grupper har fått göra sina övningar två
gånger, och det har för varje grupp blivit bättre vid andra försöket, det största problemet för alla
grupper har nog varit kommunikationen.
Efter det har vi fått egen tid på stan där dom flesta av oss har proppat i oss glass, shoppat och sett
stan. På kvällen har några ätit middag på stan, men dom flesta har ätit en såsrik vegetarisk lasagne
ombord.

Personallogg:
Utan ett moln på himmelen närmar vi oss Santa Cruz på Teneriffa som är vår slutdestination för
denna resa. Girade mot piren på kurs 010 med 5,5knop på maskin och liten motvind. 10:00 är
klockan när vi lägger till och alla hjälps åt med arbetet så att det går snabbt och smidigt.
Hela gänget äter en god lunch tillsammans innan klassen sätter igång med övningar av
evakueringssituationer. Vi i besättningen jobbar samtidigt med bland annat underhållsarbeten som
måste göras i maskinrummet samt lagar segel. Eleverna som sedan blev lediga passade på att njuta
av vädret på stranden eller på stan och några som var kvar på Älva provade på riggklättring.
I Santa Cruz pågår en stor karneval och jag och några i besättningen tog en kvällspromenad för att
titta på alla festglada deltagare i färgglada kostymer som dansar på stadens gator.
Mycket roligt denna dag i solsken med ett härligt gäng!

