Logg frå n Alva
Datum:

20170227

Elevloggare: Joakim och Maxim
Personalloggare: Tova
Position: Söder om Teneriffa
Segelsättning: Ingen
Fart: 3 knop
Kurs: 080
Beräknad ankomst till nästa hamn: kl 07:00 28/2
Planerat datum för att segla vidare: Sista seglingen nu för YH15.
Väder: Klart väder och sol

Elevlogg:
Hej!
Dagen började för halva gänget klockan 06.30 med att lägga loss och lämna hamnen på La Gomera
för att gå för maskin vidare i soluppgången. Direkt efter avgång blev det frukost som följdes av
lektion med Dag. Vi har gått igenom konflikthanteringstyper samt gjort ett IDI test för att testa vilken
typ av person man är. Det var intressant och nästan lite skrämmande hur 8 frågor kunde pricka så
perfekt på så många personer.
Många ombord har spenderat mycket av dagen på däck för att lyckas suga åt sig den sista solen
innan vi kommer hem till kalla Sverige. Några få har istället passat på att sova på alla lediga timmar
för att vara förberedd för vaktgång och morgondagens storstädning av båten. Vi har även passat på
att stanna till ungefär utanför Los Cristianos i två timmar så de som ville kunde åka iväg med ribben
och snorkla en stund. Visserligen var tanken att se sköldpaddor men det blev inga siktade
sköldpaddor. Däremot fick vi se fin marin miljö och fiskar. Jag tror de flesta som snorklade fick sig ett
minne för livet.
Med det avklarat satte vi kurs mot avslutningshamnen Santa Cruz. Vindarna är inte på vår sida så det
blev att åka för maskin och segeldukarna får vila för denna gång…

Personallogg:
Hej!
Idag har varit en händelserik dag ombord med avgång, lektioner, snorkling och vaktgång. Vädret har
varit härligt och folk har spridit ut sig över hela båten.
Själv har jag spenderat dagen med att påbörja tillverkningen av en så kallad ”luseplatting”. En fluffig
sak, lik en enorm golvmopp, som ska sitta uppe i riggen för att minska slitaget på Älvas segel. Detta är
ett otroligt tidskrävande arbete och när Sai och jag kämpat från morgon till lunchtid men knappt såg

resultat kändes det ganska hopplöst. Men efter lunch kom räddningen! Eleverna var färdiga med sina
lektioner för dagen och flera av dem samlades på däck för att hjälpa oss. Snabbt skapades en
luseplatting-fabrik och arbetet gick otroligt mycket fortare. Dessutom blev det väldigt trevligt med
sol, musik och gott sällskap. Vi är evigt tacksamma för all hjälp!
I skrivande stund är alla mätta och belåtna efter en god paella till middag och snart blir det
filmvisning i Salongen. Det är tråkigt att dessa roliga och hjälpsamma elever snart ska åka hem, det är
ett glatt gäng! Men vi njuter av den tid vi har kvar och det märks att alla umgås lite extra nu mot
slutet.
Ha det gott, Tova.

