Logg från Älvå
Datum: 10 mars 2020
Elevloggare: Karl Evesund och Desireé Osbjer
Personalloggare: Jungman, Axel Dahl
Position: Gran Canaria, Las Palmas
Segelsättning: Kaj
Fart: 0 knop
Kurs: Kaj
Planerat datum för att segla vidare: Beräknad ankomst till nästa hamn: Väder: Sol

Elevlogg:
Hej svejs!
Nu börjar vår underbara resa lida mot sitt slut, vilket både är lite vemodigt men samtidigt skönt att få
komma hem. Dagen började med ett gungande vaknande då det blåste rejält vilket innebar att flera
elever ”matade fiskarna”;) Efter frukosten och städningen mojnade vinden och vi behövde bärga
seglen.
Dagen fortsatte därefter med mycket plugg till VHF-provet som kommer att äga rum imorgon. Vi
passande även på att njuta av vårt sista dygn till havs genom mycket solande och spejande efter
delfiner. Vi har även arbetat på våra marinbiologirapporter som ska vara inne innan vi flyger hem till
kylan igen. Vid femtiden anlände vi till Las Palmas vilket många tyckte var skönt då gungandet var slut
för denna gång. Under middagen fick vi reda på vad temat skulle vara för det sista byssalagets
middag och nu väntar vi på att ha en trevlig social aktivitet tillsammans.
Silance fini ☺

Kapten Stefan lär ut lite astronavigation till intresserade elever på vakten, Thea tar en solhöjd

Personallogg:
Hallå!
Idag har vi anlänt till den sista hamnen för den här resan, vi har haft en väldigt fin segling från
La Palma och allt har gått bra. Vissa elever blev gladare än andra av att komma i hamn men allt
som allt så är nog alla nöjda av lite lugn och ro.
Nu ska vi alla få en god natts sömn och förbereda oss för en bra morgondag med prov och lite
städning.
Ha de gött! // Axel Dahl

Skärpt utkik nära kusten då fiskebojar och nät kan vara ett problem

