Logg frå n Alva
Datum:25/02/2018
Elevloggare: Filip, Teodor
Personalloggare: Lasse
Position: Las Palmas de Gran Canaria.
Segelsättning: Ingen segelsättning
Fart: 0 knop
Kurs: stillastående.
Beräknad ankomst till nästa hamn: Onsdag eller senare.
Planerat datum för att segla vidare: Tisdag.
Väder: Soligt under större delen av dagen men regn framåt kvällen. Blåsigt.

Elevlogg:
Hej!
Alla glada, ledsna eller under vilken kategori ni känner att ni infaller under, här ombord på Älva är det
bra och humöret är på topp. Dagen startade klockan 07.15 med en stadig frukost som byssangänget
fixat. Efter frukosten så var det dags för den sedvanliga städningen av fartyget eftersom skeppet ska
vara i toppskick och sjukdomarna på långt avstånd, den obotliga sjösjukan som dyker upp med jämna
mellanrum är jobbig nog.
När städningen var klar så var det dags för ett besök på Las Palmas de Gran Canarias soliga strand för
en liten tävling. Det stod mellan de tre vaktlagen Krabborna, Seaweed och Ship happens där en
vinnare i sandskulpturbygge skulle koras. När timmen var slagen och tiden slut för byggandet så fick
juryn den svåra uppgiften att bedöma konstverken. Efter mycket om och men vid bedömningen så
kunde krabbornas sköldpadda koras till vinnare. När tävlingen nu var avgjord så var det dags för
lunch och en del rengörande av sandig utrustning och sandiga elever.
Under eftermiddagen så var det tillbaka till skolbänken med marinbiologi samt fartygsbefäl, där radar
och VHF-radio (very high frequency) stod på menyn. Nu när klockan slagit 17.00 så öser regnet ned
och den storm som SMHI utlovat under de närmaste dagarna har startat. Ingen idé att misströsta
över regnet utan det är på med rätt kläder i regnigt väder och det gäller att vara sin egen sol, när hela
klassen förbereder sig för riv och röj i stadens ljus innan natten tar över med ett dovt brus, innan
eleverna skall i säng långt bort ifrån kall terräng.

Tack och hej från Filip, Teodor och resten av oss ombord.

Personallogg:
Hej igen,
Vi vaknade till riktigt soligt och fint väder som numera har utbytts mot regn, blåst och lite kyligare
väder. Förmiddagen bestod som sagts tidigare av en fantastisk sandbyggartävling där bidragen var
svåra att skilja från varandra, fantastiskt fina (se bilderna ovan).
Eftermiddagen bestod av lektioner där eleverna, för min del, började med att artbestämma de arter
som inte hanns med igår. Det blev en febril aktivitet. De har också påbörjat rapportskrivningen. Nu
ikväll ska alla elever ut och äta, endast jag och besättningen äter ombord.
Väderläget här nere är i nuläget väldigt ogynnsamt för oss, vi har alltså svårt att ta oss mot de västra
öarna som planerat, beroende på de hårda sydvästvindarna som råder. Troligen kommer vi få
planera om vår ursprungsrutt och risken finns att vi inte kommer vare sig till El Hierro eller La
Gomera. Vi kommer ju såklart att göra det bästa av situationen. Här på Gran Canaria håller jag på att
kontakta PLOCAN, ett oceaniskt laboratorium, för att eventuellt komma dit på ett studiebesök.
Dessutom är det troligt att vår andra hårdbotten också kommer att utföras här. Hursomhelst, vi är
alla vid gott mod, tar dagarna som de kommer, och ser fram emot det som komma skall.
Lasse

