Logg från Älvå
Datum: 9/11-21
Elevloggare: Oskar Ste, Oscar Sjö
Personalloggare: Överstyrman Sofia
Position: Söder om Fuerteventura N 27°57,714’ W 029’34,4’
Planerat datum för att segla vidare: Under segling.
Beräknad ankomst till nästa hamn: 10/11-21
Väder: 20 grader varmt, soligt och nordostliga vindar.

Elevlogg:
Vi gick upp kl 07:00 för att äta frukost 07:15. Efter det städade vi hytterna samt förberedde för att
kasta loss. Runt kl 10:00 kastade vi loss och använde akterspringet för att få ut stäven bort från kajen.
Efter det gick det lätt att köra ut från hamnen och vår resa mot Lanzarote började. Efter bara någon
timme hade många fått känna på sjösjuka och några hade spytt. Sedan serverades det pasta pesto
med köttbullar till lunch och efter det var det många som gick och vilade. Det blåste inte tillräckligt
mycket för att det skulle löna sig att hissa segel så vi fick gå för motor hela dagen.

Bryggan är klar för avgång

Fuerteventura syns i horisonten.

Personallogg:
Nu är klockan 20:10 och jag har precis gått av min vakt. Det är ganska lugnt i båten. Det är det ofta
med MT ombord. De förstår snabbt vikten av att ta varje chans till sömn.
Nu under vakten har vi pratat med en del av eleverna om varför de valde Marina läroverket och om
de är nöjda med sitt val. Det är en fråga som jag brukar ställa till nästan alla elever för att jag tycker
det är spännande att se hur de tänkt i sina gymnasieval och för att det är en isbrytare till fortsatta
samtal om allt mellan himmel och jord. Idag har vi t.ex. pratat om moppebilar, Red hot chili peppers
och Främlingen av Albert Camus. Bäst flyter dock samtalen på under nattvakterna. Det är nåt särskilt
med att vara de enda som är vakna.
Under natten kommer vi smyga längs med Fuerteventuras kust för att komma in till Marina Rubicon
på södra Lanzarote nån gång mitt på dagen imorgon.
/Sofia

