Logg frå n Alva
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Elevloggare: Vincent & Melvin
Personalloggare: Ingela
Position: Arrecife, Lanzarote
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Planerat datum för att segla vidare: 2018-11-19
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Elevlogg:
Dagen började med att Vincent, Melvin och Joel avlöste Salle och Jonas på
nattvakten kl 06:00-08:00. 07:15 Var det informationsmöte om dagens
studiebesök på öns vulkaner, berg och klippor.
Bussen kom till fiskekajen där Älva ligger och vi började
åka mot Timanfaya nationalpark där öns ”aktiva” vulkaner finns och resterna
av ett 6 års långt utbrott hade tagit plats.
Vi åker förbi mycket berg och stora ökenliknande fält med svartsand. Det var
också väldigt mycket vassa fält med mer vass lava, vägarna var som alléer med
ungefär 2 meter hög lavasten på båda sidor.
Efter vi hade åkt buss ett litet tag så kom vi fram till
en surfstrand som var känd på ön som en av de bästa. Det var riktigt
mäktiga vågor och en väldigt fin utsikt.
Efter vi varit på stranden så började
vi ta oss uppåt mot en semi-”aktiv”
vulkan som heter El Diabla. På
vulkanen så var det en restaurang
som använde sig utav vulkanens
värme för att tillaga kyckling, kött
och olika typer av potatis. Maten låg på ett galler ovanför ett 7 meter djupt hål som gick rakt ner mot
mitten av vulkanen.

Guiden vi var med använde sig också utav värmen nere i ett djupt hål som en kanon. Han hällde ner
en hink vatten och det blev så varmt att det sköts upp i luften ungefär som en gejser.
Efter vi hade varit uppe på berget så började vi ta oss ner mot vattnet där alla stora vågor från
atlanten slår upp mot lavaklippor och får det att se ut som att en vattenbomb eller
något liknande sprängs.
Efter det så såg vi inte så mycket mer utan drog oss hemåt för att fortsätta bygga
på våra segelbåtar som vi ska kappsegla med på måndag.
Varje vaktlag ska ha 2 båtar var så vi delade upp vårat vaktlag i en
grupp utav 2 (Jonas och Salle) och en med 3 (Melvin, Vincent och
Joel).
I båda grupperna så bygger vi trimaraner för att få en så stor
segelyta och vattenlinjes yta som möjligt medan vi samtidigt
försöker göra dem så lätta som möjligt.
Det var allt för idag =)

Personallogg:
Hej. Idag är det jag, Ingela som får skriva logg. Som eleverna redan har berättat så bra så har det varit
en händelserik dag med utflykt till bl.a. Timanfanya. Efter tre dygn här på Älva med klassen kan jag
konstatera att det är väldigt god stämning och eleverna sköter sig exemplariskt på alla sätt. En del
har nog lite hemlängtan men håller humöret uppe. På skeppsrådet igår framkom att de gärna ville ha
en sovmorgon.( Det är tufft att gå upp sju varje morgon trots att man kanske bara har fått sova några
timmar på natten.) Besättning och lärare bestämde därför att alla får sovmorgon imorgon och sedan
äter vi brunch. Efter en trevlig kväll med underbart goda nybakta bullar, som kapten Stefan och
andre styrman Sofia bakat när vi var på utflykt, kortspel, film, och fotboll på kajen är det nu tyst och
lugnt på båten. Så nu säger vi god natt: God natt!

