Logg från Älva
Datum: 23/1 - 14
Elevloggare: Max, Timothy
Personalloggare: Lasse
Position: Santa Cruz de La Palma
Segelsättning:
Fart: 0 knop
Kurs: - grader
Beräknad ankomst till nästa hamn:
Väder: Växlande molnighet samt lite regn.,
Dagens logg

Elevlogg:
Dagen till ära vaknar vi upp med en strålande sol över Santa Cruz de La Palma. Frukost som vanligt,
denna dag bestående av inget annat än det vanliga, eller jo, mannagrynsgröt. Förmiddagen forsätter
med oerhört fint väder medan hela klassen sitter ombord och jobbar med det exkursions arbete som
vi tidigare gjorde utanför Teneriffa. Eftermiddagen bestod utav sjömanskap och navigerings
lektioner. Efter lektionerna fick vi alla några lediga timmar innan middagen där vissa gick till
mataffären och köpte chips, andra till Mc Donken för att få sitt dagliga WiFiande. Middagen bestod
utav Tacos och Max fick ta disken istället för Albin då han förlorade ett litet vad. Medan Max stod i
byssan satt Henrik på kajen och metade, sen kom hamnvakten och sa åt honom att han inte fick fiska.
Madde ledde sedan ett träningspass på kajen för de som ville.
Vi tackar för oss och äventyret på La Palma fortsätter imorgon!

Besättningslogg:
Hej igen
Igår kväll anlände vi till La Palma efter ett drygt dygn till sjöss. Eleverna klarade sig riktigt bra från
sjösjuka, endast någon enstaka som inte mådde så bra.
Idag har vi haft lektioner hela dagen, marinbiologi på förmiddagen och fartygsbefäl på
eftermiddagen. Vi blev även tvungna att förhala (flytta fartyget) till en annan plats pga diverse
ankommande kryssningsfartyg och fraktbåtar som behövde vår plats. Man kan tro att det ska vara
stilla när man ligger vid kaj, men just nu har vi en hel del dyning som går rakt in i hamnen, så Älva
ligger allt annat än stilla.
Imorgon kommer vi att göra en rundtur runt ön, upp till högsta toppen (drygt 2400 m) och ner i en
dalgång med ”regnskog”. I övermorgon kastar vi så loss med destination El Hierro.
Eleverna är fantastiskt goa, glada, hjälpsamma, flitiga och trevliga. Det gäller även för besättningen,
så stämningen är på topp. Älva är ett ”Happy Ship”.
Varma hälsningar
Lasse

