Logg frå n Alva
Datum:

30 Januari 2017

Elevloggare: Nathalie Gutsch & Anna-Helena Karlsson
Personalloggare: Maskin-Frida
Position: vi har precis lämnat hamnen i Arrecife. N 28 o 55,5´ W 13 o 33,7´
Segelsättning: Nej för lite vind just nu.
Fart: 6,3 knop
Kurs: 240o
Beräknad ankomst till nästa hamn: Torsdag förmiddag
Planerat datum för att segla vidare: Söndag den 5e Februari
Väder: Lugnt och klart

Elevlogg:
Halloj alla där hemma ☺
Idag har det varit en händelserik dag där morgonen började med att vi gick upp 7.00 och åt frukost.
Därefter blev det ingen städning, vilket det annars brukar vara, utan klassen samlades på kajen för att
spatsera iväg till vattenbrynet längre ner mot stan. Väl framme träffade vi marinbiologen Rubén
Ramirez som skulle visa oss Arrecifes marina flora (växter)och fauna (djur). Innan vi klev in i den
marina världen stod det fotoshoot på schemat... Journalister och politiker, bland annat
kommunfullmäktige, var på plats för att fota oss. Det blev dock en besvikelse när vi insåg hur dålig
”proffsfotografen” var…. Ivriga Mb14a med Linda följde därefter med Ruben när han gick ner till
vattnet och började nyckla (identifiera) olika organismer. Vi fann bland annat sjögurkor,
nakensnäckor, snäckor, sjöborrar, sjöstjärnor, havstulpaner, alger, krabbor, sjöharar och så klart lite
fiskar. Lunch serverades på båten då vi åt rester från byssan. Lunchen följdes av 2 timmars ledighet
där flera gick och bunkrade upp godis, chips och annat inför seglingen. Andra valde att köpa glass i en
super bra glassbar som ligger 50 meter från båten, duscha och göra sig fräsch för resan och så fanns
det de som valde att plugga. Nu när provet närmar sig (8 dagar kvar) med stormsteg är det bra att
ligga i fas. Tanken var att vi skulle avgå från hamnen kl 16, men pga att vi hade mekaniker ombord
som lagade frysen drog det över på tiden. Istället avgick vi efter middagen (Kyckling, ris och grön
curry sås) och vi kör nu på motor mot La Palma. Tanken är att vi ska gå söder om Teneriffa då det
blåser mindre där samt även kan bjuda på badmöjligheter från båten .☺ Ha det gott igelkott!

Personallogg:
Hej allihopa,
Idag började vi dagen som vanligt med ett litet möte. Vi har alltid ett möte på morgonen där vi går
igenom vilka arbeten som ska göras under dagen. Det blev en liten lista. Sedan satte vi igång ☺
Vi har spolat brandledning och brandslang med färskvatten efter en övning.
Vi har målat på däck och i maskin.
Fixat de sista detaljerna i ruttplaneringen inför nästa sjöben.
Planerat FB VII lektioner för resterande resa.
I byssan har kock-Frida lagat mat och spelat skön musik hela dagen.
Sjöstuvat skans, schapp, verkstad, maskin, byssa och akterpik.
Sjöstuvat våra egna hytter.
Sprungit iland och gjort lite sista minuten shopping och käkat glass.
Haft en frysreparatör ombord för att fixa våran frys som vägrade hålla kylan.
Betalat hamnavgifter (el, vatten och kajplats) och lämnat tillbaka nycklar till toaletter och duschar.
Lagat trasiga grejer inuti båten (bytt haspar på dörrar, lagat byrålådor osv.).
Fixa alla småsaker som ska göras innan vi kan lägga loss.
Lossat och äntligen kommit ut till havs efter en lång period av kajliggande. Det är alltid trevligt att
komma till kaj men det är allt lite roligare att bege sig ut på vattnet.
Och nu är vi på väg mot Santa Cruz de La Palma och ett nytt äventyr ☺
Hoppas ni har det bra hemma, här njuter vi av dagens sista sol och det mjuka rullandet från havet.
//Frida

