Logg från Älva
Datum:

31 januari 2020

Elevloggare: Klara och Sara
Personalloggare: Jungman Emmy
Position: 27°43´N 017°37´W
Segelsättning: Motorgång
Fart: 4 knop
Kurs: 080°
Beräknad ankomst till vår sista hamn: Las Palmas söndag förmiddag
Väder: Varmt, ostlig vind 2 m/sek

Elevlogg:
Halloj där hemma!
Vår morgon var delad. Halva klassen inledde dagen med sporkling/snorkling med Linda på andra
sidan hamnen. Vi samlade ihop en massa skräp i grottorna och såg även en hel del coola fiskar. Vi såg
en blåsfisk och en trumpetfisk. Vår andra latahalva fick en efterlängtad sovmorgon. Det är tufft att
vara lat för deras morgon inleddes med en härlig städning. Det var tydligt vilka som hade hunnit
vakna till! (Observera att frukost ej har serverats än) När vi väl nått den punkt under städningen där
vi kände att man skulle kunna äta upp en klasskamrat (för man var så hungrig) var det dags för den
episka brunchen!! Byssalaget tellustabbies levererade den mest fenomenala buffén som någonsin
skådats på denna segling. Smoothies, pannkakor, äggröra, fruktsallad, rökt lax, bacon var några av
michelinrätterna som serverades. Efter brunchen var det schemalagt stressplugg inför klass VIIIprovet som skulle skrivas klockan 13. Vi intervjuade Carmina som beskrev tiden mellan brunchen och
klass VIII provet som en ”180 graders vändning i fel riktning.”
Ingen kommentar om provet, vi återkommer när vi vet hur många som failade 
Efter provet var det en schemalagd sol- och badstund för samtliga. Vi avgick från El Hierro klockan
16:00 prick. Nu vaggas vi hårdhänt till söms av de ”jättetrevliga” dyningarna! Vi hoppas på sömn, det
är oklart om det blir av, men vi håller tummarna.
Godnatt från en bunt trötta men relativt glada elever!

/ Klara och Sara

Personallogg:
Dagen på Älva har gått i vågor, vi var även några i besättningen som hade möjlighet för sovmorgon
då vi har vakt under kvällen/natten, däribland jag. Efter en god natts sömn, städinspektion och lite
arbete så åt vi (som ni förmodligen redan förstått) en väldigt lyxig brunch med alla de goa saker som
eleverna nämnde men även lokal getost och en lokal sirap som utvinns från palmerna till
pannkakorna. Väldigt gott!
Vi låg även förtöja med ankare i denna hamn så vi i besättningen har passat på att gå igenom hur
ankarspelet fungerar, delat med oss av funderingar och flera gånger kronologiskt pratat om hur man
lägger i och tar upp ankaret i rutin och icke rutinmässiga scenarion.
Kl 15.30 började vi i besättningen förbereda för en väldigt smidig avgång från El Hierro. Vi ska nu ta
oss tillbaka till Las Palmas som blir den sista hamnen för detta härliga gäng av elever. Känns helt
ofattbart att denna klass snart åker tillbaka till Svergie! Jag förstår om ni saknar dem där hemma!
Vi har en beräknat lugn natt framför oss och det börjar ovanligt nog redan tystna på båten (kl. 20.30).
Trötta elever idag.
Hoppas ni har det bra hemma i rusket!
Fair winds
Emmy

