Logg frå n Alva
Datum: 01/04-2014
Elevloggare: emelie och fabian
Personalloggare: Kerstin
Position: N 28 0̊ 7,071’ W 014 ̊58,439’
Segelsättning: Stagfock
Fart: 5,5 knop
Kurs: 280 ̊
Beräknad ankomst till nästa hamn: Santa Cruz de Tenerife vid lunchtid i morgon onsdag
Dagens logg:

Elevlogg:
Skepp och hoj land-krabbor! Idag har det varit fullt ös ute till havs! Idag har det förmodligen gungat
som värst under hela resan, vi har fått flertal nya deltagare i champion league. Stor seglet gick i bitar
på grund av den starka vinden. Saker har flugit runt hur som helst (en del prylar har flugit på grund av
aggression av den jobbiga tillvaron). Folk har helt klart EXTREM hemlängtan. I överlag har inte mycket
skett. Vi längtar så efter att få träffa er där hemma! Nu ska vi ut på däck och dra en liten god natt
vomering innan man kryper ner i säng…
See you soon!

Besättningslogg:
Hej å hå!
Ja här gungar det friskt som ni kan läsa i elevloggen. På förmiddagen var det lugnare, då gick vi längs
Fuerte Venturas östsida. Vid tretiden hade vi rundat ön och hade inte längre rak motvind men det
gungade mycket mer. Vi kunde sätta segel, storen och stagfock, och då stabiliserades det en stund.
Tyvärr blåste storen sönder lite grann, så nu har vi bara stagfocken uppe. Byssan lyckades laga en
smarrig middag med kyckling, klyftpotatis, god sås och två sorters sallad trots gunget, de är
fantastiska!
I morse fick vi veta att en av eleverna hade köpt med sig en liten orm när vi var i Marrakech, och nu
hade den rymt. Den hade synts till i främre inredningen så Sören uppmanade oss att hålla ögonen
öppna. Lätt panik utbröt och många ville byta hytt, ända till någon kom på vilken dag det är idag….
Eleverna har idag fått veta hur det gick på FB VIII-tentan. Några fick komplettera muntligt, och några
kommer att skriva något kompletteringsdelprov i morgon. Annars rullar undervisningen på i religion
och matte/maskinbefäl. I matten ägnar sig eleverna åt olika matematiska bevis varvat med läsning av

boken Fermats gåta, i Maskinbefäl lär de sig mer om hur Älvas motor fungerar och i religionen
förbereder de sig för provet de ska ha på torsdag.
På aftonkvisten ordnade vaktlaget Korvmaskarna en frågesport mellan lagen. Dessutom hade de
bakat ca 180 kakor som vi mumsade i oss mellan frågorna. Magnus och jag ställde upp med ett
lärarlag, och som tur var kammade vi hem segern!
Nu ska jag gå upp på däck och spana efter mareld och sköldpaddor, det vore så skoj att få se. Vi har
under dagen sett delfiner flera gånger, och någon såg en flygfisk. Alltid händer det något nytt här
ombord på Älva!
/Kerstin

