Logg från Älvå
Datum: 20/1 2020
Elevloggare: William och Gunilla
Personalloggare: Jungman Hanna
Position: Puerto de la Luz, Las Palmas, Gran Canaria
Planerat datum för att segla vidare: 22/1 2020
Beräknad ankomst till nästa hamn: Puerto Vueltas, La Gomera 24/1
Väder: Molnigt och en del vind

Elevlogg:
Hallå hallå!
I morse anlände vi till Las Palmas, Gran Canaria, tre timmar tidigare än förväntat tack vare starka
vindar och bra segling under natten. Direkt efter frukost bärgade vi segel och därefter städades hela
skeppet, en så kallad ”klart skepp”-städning. Mitt i städningen fick vi lyxmellanmål från byssan,
ugnspannkaka med sylt och grädde!
Efter lunch fortsatte dagen som vanligt med lektioner, matte och fartygsbefäl. På fartygsbefälet
påbörjade vi vår radarutbildning som är en del av Klass VIII. Därefter var det lugnt med fritid en stund
innan middagen. Middagen var god som vanligt. Efter denna höll vaktlag 2, Tellustabbies, sin sociala
aktivitet i form av 3-kamp. Lagen kämpade in i det sista i klädstafetten, vattenracet och skräpsorteringen. Resultatet väntas med spänning! Nu rullar nattens hamnvakter vidare och imorgon väntas en
spännande utflykt.
Hälsningar från Älva och alla ombord!

Personallogg:
Som alla tidigare dagar under resan har även denna varit fantastisk! För min och mitt vaktlags del
började dagen vid 04.00 med en vind som fick Älvas segel att ta oss framåt i en härlig fart.
Frukosten dukades fram som vanligt och direkt efter denna begav sig alla till sina segelstationer och
förberedde för att ta ner alla segel och sen tog vi ner dem. Det märks att eleverna lyssnat och tagit åt
sig det besättningen visat och berättat tidigare för detta gick galant! Och på samma galanta spår fortsatte vi med resten av dagen. Tillägget, mellanmålet, städningen och lunchen blev tipptopp!
Eleverna fortsatte sen med lektioner och vi i besättningen fortsatte med lite ompysslande av Älva
eller en liten tupplur beroende på vilken vakt man haft i natt. I skrivandets stund sitter jag och skriver
loggen efter jag ätit en god middag byssan lagat och eleverna deltar i dagens sociala aktivitet!
Jag och resten av besättningen tackar för idag och ser framemot en ny underbar dag imorgon med
detta gäng! ☺

