Logg från Älvå
Datum: 12/11-21
Elevloggare: Teodor/ Åsa
Personalloggare: Björn & Kalle
Position: Marina Rubicon Lanzarote
Planerat datum för att segla vidare: 13/11-21
Beräknad ankomst till nästa hamn: Väder: 26 grader och en sol som gömmer sig bakom några moln

Elevlogg:
Vi startade dagen med frukost och morgonmöte av vad som var planerat under dagens gång. Efter
det genomförde vi den vanliga morgonstädningen av Älva. Vi hade tre lektioner planerat inför dagen
som genomfördes i sina vaktlag. Vi hade bland annat lektioner med Compa där vi pratade om hur en
segelbåt är uppbyggd för att sedan kunna bygga vår egna i juicepaket som vi kommer tävla med
mellan de andra vaktlagen.
Vi har haft lektion med Kalle där vi
fick lära oss om hur en watermaker
funkar och fick svara på frågor om
det. Sen hade vi en lektion i VHF för
att senare kunna ta certifikat. Mer
planerat än så hade vi inte och man
fick stor del av dagen att göra vad
man ville där vissa valde att gå ut och
äta vid middagen eftersom det här är
vår sista dag då vi kan äta ute innan
vi åker ut.

Segelbåtsteori

En nöjd lättmatros Max fångar fisk på kvällen

Personallogg:
Hej!
Idag har vi haft lektioner hela dagen, Vhf varvat med Båtsystem och Båtkonstruktion. I Båtsystem har
vi haft Watermakerteori för att imorgon när Älva lämnar kaj mot ön El Hierro, undersöka hur våra
Watermakers på Älva fungerar och även kolla så att alla värden är rätt. Compa kör hårt med segelbåtskonstruktioner så att eleverna kan bygga egna båtar av mjölk- och juicepaket och sedan även
köra en tävling med dem i lämplig hamn. Flera av eleverna uppskattade studiebesöket på det egenbyggda tävlingssegelbåtarna nu när de ska konstruera egna.
I skrivande stund är det flera elever som har insett att det är dags att tvätta sina kläder, de funderar
högt och frågar sina kamrater vilken temperatur och vilka färger som går att blanda. När det väl har
kommit ner i tvättstugan ser de att maskinen är från Spanien med endast spansk text, då blir det
tvungna att ta mod till sig och fråga besättningen. Eleverna börjar bli lite pirriga för avgången i
morgon, men ändå sugna på att få komma ut på havet igen!
Björn & Kalle

