Logg från Älvå
Datum: 24/02-2020
Elevloggare: Rosa Fries och Sinclair Mabon
Personalloggare: Lärar-Catarina
Position: Lanzarote
Segelsättning: Ingen
Fart: Ingen
Kurs: Ingen
Planerat datum för att segla vidare: 25/02 09:00
Beräknad ankomst till nästa hamn: 26/2 em
Väder: Mulet med lätt vind

Elevlogg:
Tjexen kexen, vad gör du här och smular?
Idag vid midnatt byttes alla vaktlag till nya tider för vakt/byssan. Byssan blev 12-4, 12-4 blev 4-8, 4-8
blev 8-12 och 8-12 blev byssan. Vi vaknade med frukosten från det nya byssangänget och sedan
städning som vanligt. Därefter var det lektioner i fartygsbefäl och matte för alla elever. Lunch bestod
av chili con carne, den bästa maträtten att äta innan 40 pers ska ut på havet med ett känsligt
avloppssystem.
”Knegarkrabborna” visade oss sedan till en strand där vi delades upp i lag och gjorde oss redo för
århundradets fyrkamp (5-kamp med bara 4 grenar). Dessa grenar bestod av dragkamp, charader,
dödsoffer-gåtor och en lek där man skulle vika en presenning så många gånger som möjligt, samtidigt
som hela laget stod på den. Vinsten av denna spännande tävling var fett sjukt mycket godis.
Här ser vi några bilder från dagens upptåg!

Därefter tog sig klassen, i splittrad skara, runt Arrecife. De flesta gick ner för dödsklipporna ner till
vattnet. Våra fötter dog. R.I.P. Till sist tog sig barnen tillbaka till Älva för att njuta av en fräsch och
utsökt curry pasta med räkor, vilket är det andra bästa man kan äta innan en seglingsresa. Maten
smakade utsökt och vi vill gärna passa på att hedra vår fantastiska kock Catharina <3. Slutligen fick vi
lyssna på ”Knegarkrabbornas” gymnasiearbetes-presentation. Ungefär lika saftig som den afrikanska
sandstormen vi drabbades av. Nu över till Lärar-Catharina klart slut.
Love, Rosa and Sinclair

Personallogg:
Äntligen har blåsten och sandstormen bedarrat. Att kunna andas en någotsånär fräsch luft utan sand
känns underbart. Solen lyste med sin frånvaro men trots allt hade vi 25 grader varmt.
Efter alla lekar, där eleverna verkligen engagerade sig, fick de som ville ta ett dopp i Atlanten. Även
om jag gärna badar så tyckte jag att det var lite för kallt, så jag avstod. Men övervägande delen av
eleverna tog sig ett dopp.
Under kvällen så ser en del av eleverna film, andra tar en promenad, några tränar och några pluggar.
På torsdag kommer matematiken att avslutas med prov och redovisningar.
Catharina

