Logg från Älva
Datum: 2016-11-22
Elevloggare: Tobias & David
Personalloggare: Mats
Position: Lanzarote
Segelsättning:
Fart:
Kurs:
Beräknad ankomst till nästa hamn: 27 November
Planerat datum för att segla vidare: 26 November
Väder: molnighet med dugg

Elevlogg:
Idag har varit en vanlig dag med engelska och fortsatt båtbygge med Bengan. De flesta har fått på
riggen och är färdig för det stora kappracet imorgon. Vi har idag jobbat vidare på våra segelbåtar, på
min (Davids) har jag lyckats sätta upp en råsegelsrigg dock med en bakvända fock som sitter innan
masten och trycker istället för att dra båten framåt. Jag har dessutom valt att bygga en katamaran
med en lång vattenlinje och stabilitet. Jag (Tobias) valde att stå ut med något ”unikt” som inte blev
vad jag tänkte mig och är nu retad av hela båten </3. VHF provet närmar sig och alla sitter och
pluggar för att inte kugga examinationen. Till lunch fick vi en massa olika pasta rätter som var riktigt
gott. Efter eftermiddag lektionerna så började vi närma oss hamnen vid 16 tiden. Då var det dags att
börja bärga segel, vilket innebär att seglen ska ner och surras fast i bommen. Som vanligt så var
försegel gruppen klar först. Kaptenen löste de hårda byarna utan problem när vi skulle lägga till, alla
elever hade olika stationer vid tilläggning, såsom fenderplacering, kasta trossarna iland, lägga ankare
och två iland som tar emot trossarna. Efter thaigryt middagen så var det dags att plocka ihop
”skeppsvarvet” i salongen innan landgång. Nu går vi iland för att utforska Lanzarote!

Personallogg:
Efter ett blåsigt dygn med ömsom sol, byig vind och regn, ligger vi nu vid kaj. Sysslorna på däck har
mest bestått av utkik på bryggan, koll att tågvirket sitter fast på relingen och lite pyssel med Älva.
Segelmanövers och tilläggnings arbete naturligtvis. I morgon fortsätter arbetet med att renovera
träblocken till riggen. Vi slipar dom trärena , lackar 5 gånger, grundar metalldelar med tre lager och
lackar med två. När det är klart byter vi ut befintliga mot de nyrenoverade. Samtalen på kvälls och
nattvakt handlar nu en del om hemlängtan ; hemmet, flickvännen och Pizza.
På torsdag går vi till sjöss igen! Jungman Mats.

