Logg frå n Alva
Datum: 10/12-2018
Elevloggare: Hampus
Personalloggare: Filippa Ström
Position: N28°20’ W015°00’
Segelsättning: Ingen
Fart: 4kn
Kurs: 240°
Beräknad ankomst till nästa hamn: 11/12 kl. 09:00
Planerat datum för att segla vidare: 13/12
Väder: Vindstilla, klart och låg dyning

Elevlogg:
Ut till sjöss!
Idag satte vi av mot Gran Canaria. Under dagen har vi blivit unnade en mycket god lunch som bestod av diverse
skaldjur och bläckfisk, men lunchen avbröts av att det hojtades ”DELFINER!”. Ja vilda delfiner dök upp och gjorde oss
på Älva sällskap en väg under dagen. Strax en halvtimme efter sa de adjö och åkte sin egna väg. Vi hade chans på att
få se andra marina däggdjur men enligt vår lärare i marinbiologi Jan hade dem inte läst boken om marina däggdjur
och därefter inte visste att de skulle vara där för oss att se på. Senare under dagen blev vågorna höga och Älva
rullade som tusan, prylar mm flög från sina platser på hyllorna.

Personallogg:
Morsningkorsning, jungman Filippa här!! Idag vill jag lova att vi varit med om den glassigaste (men ack så lärorika)
dagen sedan vi kom ombord. Vi lämnade Gran Tarajal vid niotiden, därefter satte vi kurs mot Gran Canaria och Las
Palmas. En timme senare möts vi av en delfinflock som följer och leker vid vår stäv i över en timme. Med kameran i
högsta hugg stod vi och trängde oss vid relingen för att få ta del av den magnifika upplevelsen, det var grejer det!! På
vår väg har vi passerat två grundklackar, dvs områden där djupet drastiskt minskar med hundratals meter, i hopp om
att få ta del av ett rikt djurliv. Tyvärr såg vi inte ett enda djur….
Det har varit sol och 28 grader hela dagen och inte ett moln i sikte, så tur var väl att lektionerna hölls inne i båten, för
på så sätt har vi undvikit både solsting och solfrossa. Tyvärr så erbjöds det ingen vind, så segelsättningen har fått
vänta…. Men lika glada för det är vi, för med god stämning, gott folk och fin båt kan livet inte bli mycket bättre! Helt
klart en godkänd måndag!!
Ha det gött haj,
Filippa
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