Logg från Älva
Datum: 18/1-2019
Elevloggare: Amanda Jansson & Helle Dolk
Personalloggare: Caroline Matros
Position: Fuerteventura, förtöjda i Gran Tarajal
Planerat datum för att segla vidare: 20/1
Beräknad ankomst till nästa hamn: Las Palmas 21/1
Väder: Sol-blandat regn, ca 23 grader

Elevlogg:
Hej hallå!
Idag anlände vi till Fuerteventura, Gran Tarajal. Seglingen hit var skön med bredfocken satt. Eftersom
vädret var lugnt och ingen var sjösjuk rullade lektioner i matte och fartygsbefäl på som vanligt. Vid ca
11.30 kom vi fram till Gran Tarajal där vi lade till efter att ha ätit en härlig lunch lagad av byssan. När
tilläggningen var klar hade två vaktlag en timmes lektion, resten arbetade med segelbeslagning alt.
diskning. Därefter var det dags att göra s k Rent Skepp, alltså en storstädning så det är snyggt och fint
ombord. Städningen var intensiv och allt ifrån hytter till däck har rengjorts. Lagom tills det var klart
var det middag, 17.30. Kvällstiden disponeras därefter fritt, ett gäng gick in till stan, några körde
pluggstuga inför det kommande VHF-provet och kl 20 drogs Harry Potter och Hemligheternas
kammare igång på TV:n.
Hoppas ni där hemma har det lika bra som vi! Trevlig kväll önskar Amanda och Helle

Personallogg:e
Hej! idag har varit en lång och bra dag. Jag heter Caroline och är matros ombord. Jag har jobbat här
sen sommaren 2017. Innan det gick jag marinbiologiprogrammet på skolan. Jag jobbar också varje
sommar på skärgårdslägren som skolan har varje sommar för barn i åldern 14-15 år.
Idag har vi börjat dagen med nattvakt 00-04 när vi seglade med råseglet i en fin läns. På dagen sen
bärgade vi det och tog oss in till kaj i Gran Tarajal. Resten av eftermiddagen gick ut på att beslå om
försegel så de blev lite bättre. Efter försegel var det dags för att beslå bredfocken vilket tog 3 timmar
ungefär. Det blev i alla fall fint.
Nu avslutas dagen med pluggstuga och efter det filmmys i salongen med Harry Potter och
hemlighetenskammare. Trevlig Kväll!

