Logg från Älvå
Datum: 20/11
Elevloggare: William Hugo A
Personalloggare: Lärare Björn C
Position: Santa Cruz De Tenerife
Planerat datum för att segla vidare: 20/11
Beräknad ankomst till nästa hamn: 21/11
Väder: Härliga 25 grader i skuggan

Elevlogg:
Dagen började 7:15 med frukost som vanligt. Under frukosten hade vi morgonmöte där vi gick
igenom dagens planer, Huvudsakligen för att tala om att vi skulle lägga loss idag. Klockan 8.00 börjar
städningen på hela båten där alla vaktlag har sina egna områden. Efteråt hade vi lektioner i ämnena
engelska, konstruktion-reparation och VHF. I engelska så läser vi och skriver om Hugo boss tävlingssegelbåten som tävlar runt jorden. I konstruktion-reparation fortsatte vi bygga segelbåtar som vi ska
tävla med i hamnen på La Gomera. På VHF lektionen pluggade vi vidare för vårat VHF certifikat som
vi ska skriva den 26 november.
Klockan 17.30 så var det middag där vi pratade om när vi skulle lägga loss etc. Efter uppställning och
inräkning på kajen så gick alla till sina stationer där vi skulle hjälpa till för att lägga loss. Därefter
började vi bege oss mot vår nästa destination La Gomera, men eftersom vi har många dagar över så
åker vi runt lite innan vi hamnar på La Gomera. Vi avslutade dagen med lite armbrytning och kortspel.

Personallogg:
Idag har eleverna fortsatt med sina modellsegelbåtskonstruktioner. Flyt- och balansprov har utförts i
hamnbasängen då vi saknar en skeppsränna för mer vetenskapliga tester (eleverna vet, fråga dem
när de kommer hem). Regattan kommer kommer att hållas i hamnen på La Gomera som även är vår
destination för resan. En resa som förbereds för fullt just nu i skrivandes stund.
Engelskalektionerna har fortsatt med entusiastiska elever. Min upplevelse är att det blir lätt för
eleverna att förstå varför det är bra med engelska språket när det ska provianteras i land ;o).
B Compier.

Brassad för fyllning

Kortspel med besättningen under pausen

