Logg frå n Alva
Datum: 5 mars 2018
Elevloggare: Debbie och Josefin
Personalloggare: Osmar
Position: N 29°04’ W 013°25’
Segelsättning: för motor
Fart: 2 knop
Kurs: 020°
Beräknad ankomst till nästa hamn: 6/3 på morgonen, ankrar vi vid Isla Graciosa
Planerat datum för att segla vidare: 7/3
Väder: lite molnigt, vindstilla, lite stjärnor.

Elevlogg:
Hejsan svejsan!
Dagen började som vanligt med en god frukost från byssalaget, men började skilja sig från normen
efter det. Efter städningen, istället för lektioner, var det pluggstuga inför eftermiddagens VHF-prov.
Under förmiddagen studerades det för det mesta flitigt med undantag för bunkringsrundorna till den
lokala mataffären då nästa mataffär kommer att uppenbara sig först om fem dagar, om ens det.
Efter lunch fortsatte pluggande till det var dags att skriva provet. Efter att provet var klart unnade sig
några med att ta sista turen i land till att köpa glass.
Byssalaget tog fram sin sista middag innan vaktbytet i natt, då nästa lag ska få chansen att laga utsökt
mat. Efter middagen blev det skräckfilm i salongen, och runt halv tio upptäckte lite mareld, en
bioluminiscent alg, som blixtrade till i vågsvallen, och kan även ha skymtat delfiner. Dock finns inte
bildbevis, hmmm.
God natt och hoppas ni har det lika mysigt som oss! ☺

Personallogg:
Hej alla loggläsare!
Det var en varm dag som vanligt, eleverna hade fullt upp med plugg inför VHF-provet.
Igår hade vi en tre rätters middag som byssalaget höll, vilket betyder att de spenderade hela dagen
med storstädning i byssan.
Så innan jag började med lunch gick jag igenom alla kylar i byssan och städade lite.

Byssalaget hjälpte mig med lunchen kl. 10, tillsammans lagade vi Paella. Det vara mycket städning
överallt i Älva, och alla var tvungna att sjöstuva ordentligt, trots att vi har bra väderprognos på väg till
nästa stop: La Graciosa.
Efter lunch hade vi skeppsmöte om den senaste veckan och om de kommande veckorna, och jag fick
chansen att vara med.
Under skeppsmötet tog vi upp lite saker som behöver förbättras, men även saker som fungerar bra.
Kl 15:00 var det dags att förbereda middagen. Vi tillagade hamburgare till vegetarianerna på linser,
groddar, och fetaost. Alla icke-vegetarianer fick fyllda kycklingfiléer med brieost… Även klyftpotatis
serverades till alla, samt en ostsås. Jag tror att eleverna var mycket nöjda med maten.
Efter middag kastade vi loss och är nu på väg till La Graciosa, dock går vi bara för motor, men båten
seglar ”smooth”… Detta kommer leda till en god natt sömn!
Kocken Osmar

