Logg frå n Alva
Datum: 14 januari 2019
Elevloggare: Erik & Jonna
Personalloggare: Fredrik
Position: Santa Cruz, Teneriffa
Segelsättning: Ingen
Fart: 0 knop
Kurs: Ingen
Beräknad ankomst till nästa hamn:
Planerat datum för att segla vidare: 15 Januari (imorgon)
Väder: Soligt, 21 grader och ganska blåsigt

Elevlogg:
Mot all förmodan och till allas förvåning är vi idag tillbaka på Teneriffa och vi ligger på precis samma
plats som vi lämnade kl15:30 igår. Det hela började där gårdagen slutade. Efter en ganska tuff första
dag hoppades många på en lugnare dag idag, men det visade snabb sig att det inte skulle bli så. Kl
02:05 försvann ljuset ombord och det visade sig snart att vår stora generator lagt av och det fanns för
tillfället varken el i hytterna, toaletter eller byssan. Dock går alla system som berör framdrivning,
navigation, kommunikation och säkerhet på separata strömkällor med batteribackup, så de berördes
inte. Efter två timmars hårt felsökningsarbete av Erik och Carro bestämde kapten att vi vänder
tillbaka till Santa Cruz för att låta auktoriserad servicetekniker gå till botten med problemet. Här tar vi
inga chanser.
Vid frukosten kl 07:15 när alla andra i klassen kom upp för att äta blev vi informerade om situationen
och att vi var på väg tillbaka hamnen vi lämnat 16 timmar tidigare. Återigen måste vi berömma
byssan för deras förmåga att servera oss en frukost trots de svåra förutsättningarna. Resten av resan
hem blev betydligt lugnare då generatorn gick igång och vi återigen kunde använda toaletterna till
vissa stora glädje. Idag såg vissa resans första delfiner vilket skapade stor uppståndelse på däck. När
vi närmade oss hamnen runt 13:00 började vi bärga segel och 14:00 var vi återigen i hamn.
Resten av dagen fick vi spendera på valfri plats medan generatorn reparerades av lokala mekaniker.
De flesta valde att spendera delar av dagen inne i Santa Cruz och många valde också att bunkra upp
med extra godis, snacks och sjösjuke piller. Nu under kvällen planerar vi att köra lite BIO i salongen
och det är Harry Potter som är först på tur.

Tack och hej, hälsningar Älva.

Personallogg
Härlig segling till Santa Cruz, Teneriffa som angjordes strax efter lunch. De tappra eleverna gjorde sig
strax redo för lektion i den ädla konsten matematisk bevisföring varvat med introduktion till VHFkursen som förhoppningsvis utmynnar i ett VHF-certifikat. De flesta var aningen trötta efter en natt
på havet men lektionerna flöt på bra. Efter en härlig fiskmiddag av det ovan prisade byssalaget väntar
nu filmkväll på Bio Älva med Harry Potter. I morgon fortsätter vi förhoppningsvis till La Graciosa norr
om Lanzarote.
Varma Hälsningar
Fredrik

