Logg från Älvå
Datum: 22/11-2021
Elevloggare: Oskar Sterner och Malte Utvik
Personalloggare: Styrman Catrin P-Loukomies
Position: La Gomera, Vueltas
Planerat datum för att segla vidare: 24/11
Beräknad ankomst till nästa hamn: 25/11
Väder: 22 grader med sol

Elevlogg:
Vi gick upp som vanligt kl 07:15 och åt frukost samt städade. Sedan hade vi två lektioner. Båtsystem
med Compier samt engelska med Ulrika. Därefter åt vi pasta med ost och skinksås till lunch och
sedan gick vi och några kompisar till en närliggande strand och badade.
På vägen hem från stranden fick vi även se 2 rockor. Sedan duschade vi av oss saltvattnet och övade
på att prata i VHF med Sofia. Då fick vi ett antal scenarion som man skulle lösa t.ex. att två båtar var
på kollisionsrisk och man skulle kontakta varandra och lösa problemet. Efter sista lektionen gick vi ut
på stan och utforskade. Vi avslutade dagen med att spela lite fotboll på kajen samt tog en löprunda.
Kvällen bjuder på sällskapsspel och häng på däck.

Personallogg:
Hej på er där hemma!
Vi har hört rykten om att ni har frost, halt och lite kyligt. Så är det inte här. Jag heter Catrin och
jobbar som andrestyrman ombord och idag är det jag som ska skriva ner några ord från dagen.
Eftersom vi kom hit till Vueltas sent igår kväll när det var mörkt är det som alltid lite magiskt att se ut
över hamnen när solen stigit upp. Den stadiga kajen vi ligger förtöjda vid ligger i en vik där det ligger
många mindre segelbåtar för ankars och en liten by verkar breda ut sig inåt land. Vattnet är kristallklart och bergsväggen som ligger invid viken gjorde sitt bästa för att reflektera värmen mot oss.
Idag har Björn och jag haft en radioövning med eleverna vilket ingår när de ska ta sitt SRC certifikat.
Vi hade lite olika övningsscenarion där eleverna delade in sig i grupper och sen fick använda våra
bärbara radion. För många verkade det vara första gången de använde någon slags radio och att
kombinera teorin de undervisats i med den praktiska övningen är inte helt enkelt. Men efter den
timmes långa övningen verkade de flesta vara överens om att de tyckte att det var spännande men

inte oöverkomligt. Mt20 skötte sig bra och levde sig in i övningarna. Vi avslutade med en övning i
nödtrafik där alla var inblandade i insatsen att rädda segelbåten Fair Winds som tog in mycket vatten
och behövde hjälp.
Varma hälsningar från La Gomera
Catrin

”Backisar” lagar käk under Catarinas ledning

Vackra byn Vueltas, Valle Gran Rey

