Logg frå n Alva
Datum: 14/11-2018
Elevloggare: Salle och Jonas.
Personalloggare: Robban och Erik
Position: Arrecife
Segelsättning:
Fart: ingen
Kurs:
Beräknad ankomst till nästa hamn:
Planerat datum för att segla vidare: 19 november
Väder: Sol och lite moln

Elevlogg:
Hej! idag har vi äntligen anlänt till vår destination Arrecife efter fem dagar på Atlanten. Idag har vi
mest gått för segel. Vår medelhastighet har legat på cirka 5 knop och vi har inte haft allt för stark vind
i seglen. När vi närmade oss kaj tog vi ner storseglet och focken. Det gick smidigt och problemfritt.
När vi hade tagit ner alla segel gick vi för maskin hela vägen in till kaj där vi la till. Kajen är en liten
fiskehamn där det ligger en massa spanska fiskebåtar. När Älva låg fastsurrad till kaj, hade vi en
storstädning ombord där alla hjälptes åt att göra det rent och snyggt. Efter en fem dagars resa med
ständigt rullande blir det ganska rörigt ombord och då behövs en riktig storstädning. Efter
storstädningen var alla hungriga. Då hade vår Norska kock Simon gjort en kalasmåltid som bestod av
Revbensspjäll med coleslaw. Det var riktigt gött!☺. Mvh Salle och Jonas.

Personallogg:
Hej.
Till kaj efter fem dygn med hög dyning från nordväst rakt in i sidan så är det skönt för de flesta att
känna fast mark under fötterna. Den höga dyningen som varit runt fem meter härrör från de kraftiga
stormarna som rasar uppe i norra nordatlanten som bland annat gjorde det omöjligt att ligga i
Agadir.
Vi fick i alla fall en riktigt fin segling sista dygnet då Älva rullar mindre med segel uppe och man kan
stoppa maskin.
Efter att vi tagit ner seglen och beslagit seglen så sjösattes vår ribb och två elever kördes in till kajen
för att ta emot våra trossar. Ribben är ett viktigt redskap då vi använder den som bogpropeller.
Varma segelhälsningar från Erik och Robban. Maskinist och båsen ombord.

