Logg frå n Alva
Datum: 15 januari 2019
Elevloggare: Helga & Johanna
Personalloggare: Erik
Position: Strax nordost om Santa Cruz, Teneriffa
Segelsättning: Ingen
Fart: 5 knop
Kurs:065
Planerat datum för att segla vidare: Idag
Beräknad ankomst till nästa hamn: La Gracoisa torsdag morgon
Väder: Soligt, 21 grader och 5-6 m/sek nordnordostlig vind

Elevlogg:
Det har framför allt varit en lugn dag. Under förmiddagen hade vi elever självstudier medan
besättningen fick hjälp med att fixa generatorn. Vi fick även testklättra i riggen för första gången så
att vi kan vara redo vid segelsättningar. Många har solat och halva klassen har nu väldigt fina
solbrännor. Dagens stora händelse var första byssalagets trerätters. Temat var djurens rättvisa och
maten var gudomlig. Vi har nu lämnat Teneriffa och är återigen på väg mot Graciosa med beräknad
ankomst i övermorgon.
Vänliga hälsningar Helga och Johanna från MB16a ☺

Personallogg
Ohoj. Äntligen på väg igen efter några hektiska dagar.
Ett fel på kylningen av generatorn som vi inte kunde åtgärda till sjöss har nu kunnat åtgärdas på
mindre än ett dygn tack vare mycket kompetenta tekniker. Vi ringde firman så fort vi fick täckning
igår, en timme efter vi lagt till kom de och började skruva. Och som tur var fanns de reservdelar vi
behövde hemma i lager. Mindre än ett dygn senare var generatorn startklar. Där kan man snacka om
service.
Jag har oroat mig mycket för det kunde lika gärna tagit två veckor om man inte får tag i rätt folk. Vi
har ju seglat ett tag på Kanarieöarna och byggt upp ett bra kontaktnät här nere. Min erfarenhet här
nere tekniskt sett är att de är väldigt kompetenta och service-minded.
Så nu får vi pusta ut och segla vidare mot nya äventyr. ( Fast vi går just nu för maskin, motvind )
Ha det så bra, var ni än befinner er / Erik, maskinist och matros

Bärgning av mesansegel

Humöret på topp i byssan

