Logg från Älva
Datum: 19/1-2019
Elevloggare: Jonas Mahjoub & Sebastian Fowler
Personalloggare: Björn Hammarström
Position: Fuerteventura, Gran Tarajal
Planerat datum för att segla vidare: 20/1 kl 19.00
Beräknad ankomst till nästa hamn: Las Palmas 21/1 på förmiddagen
Väder: Mulet, ca 19 grader

Elevlogg:
Tjoba
Denna ljuvliga dag inleddes med en mysig grötfrukost. Genom ventilerna såg vi himmelen täckt av
grått dis, en välkommen omväxling i vädret. Efter den sedvanliga städningen bevisade halva klassen
Pythagoras sats medan halva klassen hade spännande VHF-övning där olika scenarion utspelade sig
mellan fiskebåten Flundran, taxibåten Lustig, bogseraren Kurt och segelbåten Fair Winds. Efter
mycket käbbel på kanal 16, som inte rörde nöd, lyckades Mayday-situationen lösas i en gemensam
insats. Efter en kort kaffepaus bytte grupperna från matte till radio och vice versa. Allt detta slit
skapade tomrum i våra magsäckar som fylldes med en krämig pastagratäng. 8-12 vaktlaget lade i
samråd med Maskinisten Erik och diverse väderprognoser ut ett förslag för kommande seglats.
Under den lediga tiden mellan lunch och middag valde många att utforska den spöklikt glesbefolkade
staden, stort fokus låg på maskeradbutiken så vi kan vänta oss många läskiga purrningar. Väl tillbaka
ombord väntade en välkryddad chili med nybakt bröd som följdes av en presentation av Lanzarote
vilket kändes överflödigt då vi aldrig kom dit. Presentationsgruppen höll därefter i en tipspromenad
om ön, mycket roligt! Nu sitter de flesta och pluggar inför VHF-provet medan några sitter hamnvakt,
några diskar i byssan och två fantastiska killar skriver en väldigt fin logg.
Se till att snön har smält tills vi kommer hem!

Personallogg:
Hej. Som redan nämnts i elevloggen har det Idag varit en lugn ”mellandag”. Det finns inte så mycket
att tillägga förutom att de matematiska bevisen som presenterats varit vattentäta. Delar av
besättningen har tagit lite ledigt, Mathilda har knackat rost (i takt med Pythagoras-bevisen) men
annars inte så mycket mer att säga om dagen. I morgon blir det utflykt, det ser vi fram mot.
Ha det bra!
Magister Björn

