Logg från Älva
Datum:20/11 2014
Elevloggare: William Söderlind & Daniel Westergård
Personalloggare: Ingela
Position:
Segelsättning: Ligger vid kaj
Fart: 0 knop
Kurs: Ligger stilla
Beräknad ankomst till nästa hamn: 24/11 till Gran Canaria
Planerat datum för att segla vidare: 23/11
Väder: Mulet och regn

Elevlogg:
Hej alla där hemma! Idag gick vi upp klockan 07-15 till en god grötfrukost. Direkt därefter la vi till i
Playa Blanca, södra Lanzarote. Tilläggningen gick smidigt sedan var det dag för rent skepp, då vi
städade båten för att den ska se bra ut för besökare. Detta gör vi varje gång Älva kommer till hamn.
Därefter gick många ut för att utforska hamnen samt staden medan halva gänget hade lektioner med
Ingela och Bengt. Byssa gänget lagade en god thaigryta till middag. Efter middagen ville de flesta
känna på fast mark och hitta wifi för det var ett tag sedan. Kvällen på båten består utav livemusik av
Aron och Krister, gamla godingar från förr. Just nu när vi skriver logg är det allsång till Smoke on the
water. Alla har även förbrett sig inför whf-provet imorgon.

Personallogg:
Idag anlände vi till Playa Blanca på Lanzarote. Eftersom det var kuling igår kväll ankrade vi utanför
Lanzarotes östra sida i lä. Playa Blanca är en fin turiststad med en tjusig marina.
Eftersom eleverna har varit ute till havs länge nu blir det ibland lite irriterad stämning. Igår på
skeppsmötet bestämde elevrepresentanterna därför att denna dag skulle bli en positiv dag då alla
skulle vara extra snälla mot varandra. Det började bra och alla tänkte till innan de sa något men
sedan blev det kanske lite jobbigt… men vi lärare och besättning tycker nog att eleverna är snälla
överlag. Knappt en vecka kvar och jag tror vi klarar att hålla den positiva andan uppe resten av resan.
Förmiddagens lektioner blev inställda eftersom alla fick hjälpa till vid angörningen och städningen.
Men sedan blev det grammatik, så nu kan alla elever skilja mellan en huvudsats och en bisats. Under
historielektionen pratade man om förintelsen och det visade sig att eleverna hade stora kunskaper i
ämnet.
Nu sitter några elever och spelar gitarr och sjunger, några pluggar till VHF-provet som blir imorgon
och andra sover sött. Det ska jag också göra nu för imorgon väntar en ny dag på Lanzarote.

