Logg från Älvå
Datum: 11/11-2021
Elevloggare: Malte. R och Isak
Personalloggare: Andrestyrman Catrin
Position: Playa Blanca, marina Rubicon Lanzarote
Planerat datum för att segla vidare: 13/11-2021
Beräknad ankomst till nästa hamn: 15/11
Väder: Halvklart

Elevlogg:
Idag så vaknade vi kl 7 för att gå upp och
äta frukost och ha morgonmöte. Efter
det så städade vi hela båten under däck.
Sedan hade vi lite tid att byta om och
fixa oss innan vi åkte med en buss till
Timanfaya vilket är ett aktivt vulkanområde. Vi började med att ställa oss i
led framför båten enligt våra skeppsnummer, sedan tog Kalle en bild. Efter
det gick vi allihopa in till staden för att ta
en buss vi hade bokat. Sedan hoppade vi
på bussen efter att Oliver tolkade åt oss
så att vi visste vad vi skulle göra. Sedan
åkte vi mot Timanfaya där vi fick uppleva
olika saker som bland annat, att hålla i
60-80 grader varm sand, se världens
största grill och åka buss genom
vulkanerna och bergen.
Efter det åkte vi till en strand där nästan
hela stranden var svart och klipporna var
väldigt unika. Efter det åkte vi hem.
När vi kom tillbaka till båten hade vi en samling där Stefan och Kalle berättade att vi hade fått
chansen att få gå och kolla på helt nya tävlingsseglingsbåtar som nästa vecka ska segla över Atlanten
till Karibien. Sedan efter vi hade gjort det så gick några och badade och några gick tillbaka till båten.

Personallogg:
Marina Rubicon och Lanzarote ler tydligen mot oss, för idag kom det inte ens en regnskur och det
fanns möjlighet att ta itu med underhållsprojekt som helst inte har besök av varken salt eller skurar.
På däck slipades det, målades, smordes och bendslades. För min del blev det en del slipande och
vaxande bland flera projekt.
Trots att vi förberett för kraftigare dyning och hårdare vindar som potentiellt trycker oss mot kajen,
med hjälp av att sätta ut styrbord ankare vid förtöjningen, har det ännu varit en lugn och trevlig
hamn. Jag tror att det definitivt har sparat på en hel del skav och det är fint att se, plus att några
elever fick chansen att följa med på hantering av ankare och ankarspel.
Så här i början på varje resa är det alltid spännande att se hur klassen tar till sig den nya miljön och all
information som erbjuds. MT20 har en god start och jag tror att vi alla hoppas på några fina dygn till
sjöss i sinom tid.

Stefan splitsade nya rep till Crew-skylten

Nu hänger skylten med stil

