Logg från Älva
Datum: 21 januari 2014
Elevloggare: Marcus och Madeleine
Personalloggare: Sofia
Position: Santa Cruz de La Palma
Segelsättning: Till hamn
Fart: Kurs: Beräknad ankomst till nästa hamn: Väder: Växlande molnighet, ibland regn
Dagens logg

Elevlogg:
Hola Amigos!
Idag kommer det hälsningar från Madeleine och Marcus! I natt hade alla sin första nattvakt vilket
resulterade i många trötta själar denna morgon, och även resterande tiden av dagen. Dagen hade
sedan sina vanliga rutiner till sjöss med lektioner i marinbiologi, navigation och sjömanskap. 8-12
vakten tog ner segel innan lunch då vinden hade avtagit markant. Ca hälften av klassen har inte varit
speciellt kaxiga när det kommer till sjöbenen… Det komiska med detta är att de två som var
sängliggande hela förra seglingen fortfarande står upp, vad hände där? Nu ligger vi strax utanför
hamnen och när vi är klara med denna logg blir det nog att hjälpa till med fendrar eller kanske en
tross här och där. För er som inte vet vad en tross är, är det de stora tamparna vi lägger fast båten
med. Äntligen i hamn! Ikväll blir det nog av mot en supermarket för att inhandla chips och sedan tror
vi det är film som väntar. Eller träningen för den hurtiga halvan av klassen. För övrigt har vi det
ganska skönt i solen som ni kan se på bilderna.

Bilder tagna av Alice Ström och Madeleine Riesel

Besättningslogg:
Dygnet som varit har gått ut på att spana efter båtar som inte finns där. Utkiken har av den
anledningen tidvis varit sisådär. Strax efter avgång från Teneriffa såg Lasse, och de få andra som har
rätt sorts blick, valar på långt håll. Jag har uppenbarligen inte rätt sorts blick.
Det märks att eleverna varit ombord tidigare. Många rutiner sitter redan. Även sådana rutiner som
inte finns. Alla elever har nämligen kommit upp med flytväst till vakten även under dygnets ljusa
timmar. När vi i besättningen frågade varför så sa de att förra gången de seglade så fick de lära sig att

”vakten skulle alltid ha flytväst”. Efter lite funderande kom Zarah på att det var för att förra gången
de seglade så var det dåligt väder jämt och vid dåligt väder är det flytväst på som gäller.
Så fort båten låg fast och landgången var lagd så var det bara besättningen och hamnvakten kvar. Jag
har aldrig varit med om att en båt tömts så fort. Det kan bero på det stora Mcdonalds M:et bortanför
hamnen som eleverna såg på flera mils avstånd.
Hoppas att ni har det bra där hemma i kylan. Här klagar vi mest på att det regnar lite för mycket.
Sofia (Styrman)

