Logg frå n Alva
Datum: 21/11 2018
Elevloggare: William och Peter
Personalloggare: Ingela
Position: 28 49 N 13 47 W
Segelsättning: Ingen
Fart: i hamn
Kurs:
Beräknad ankomst till nästa hamn: Imorgon på förmidagen
Planerat datum för att segla vidare: 21/11-2018
Väder: Klart

Elevlogg:
Dagen började lugnt med frukost och
lektioner.
Efter lunch vid klockan ett var det samling på
kajen för en kort promenad till tekniska
museet, där det fanns massor med olika coola
grejer, som t ex ett jetplan, en cockpit till ett
passagerarflygplan och modeller av satelliter
och andra rymdfarkoster med en del
simulatorer och massor med andra fysikgrejer
där man fick testa och känna på olika fysiska
experiment. Där fanns även massor med
biologiska grejer som skelett och växter.

Sedan var det dags för samling klockan fyra på båten igen där vi hade en VHF lektion och där vi fick
testa att prata med varandra i olika scenarion med
en VHF(walkie talkie). Som vanligt intog vi vår goda
middag som bestod av falukorv med blomkål och
potatis. Efter middagen var det dags för avfärd mot
Tenerife där vi lägger till i morgon.

Personallogg:
Nu har vi lämnat Gran Canarias hamn för vår slutliga destination Santa Cruz i Teneriffa. Just nu
gungar det bara lite härligt lagom. Eleverna och vi lärare har haft fullt upp med lektioner och
museibesök. Museet var uppskattat och eleverna var modiga och satt i en robotarm som slängde

runt dem som i en torktumlare, men de har ju härdats här på Älva i hög sjö. Bengt och jag vågade
prova Virtuella glasögon och gå ut på en planka bland skyskrapor.
Imorgon blir det VHF prov och flitens lampa lyser hos vissa elever som pluggar nu men andra vilar sig
i form. De senaste dagarna har varit varma och soliga och många har fått fin färg.

