Logg frå n Alva
Datum: 11/2
Elevloggare: Zanna
Personalloggare: Eva
Position: Förtöjda i Puerto Vueltas, La Gomera
Beräknad ankomst till nästa hamn: 13/2 kväll
Planerat datum för att segla vidare: 12/2 morgon
Väder: Soligt, ca 25 grader och kraftiga vindbyar

Elevlogg:
Hola coca cola!
Zanna heter jag och är elev här på Älva i 10 dagar. Igår kom vi till La Gomera vid 18 tiden ish och
bärgade segel i solnedgång. Idag har vi delat upp oss i halvklass med massmedialektioner och
övningar vilket var väldigt kul och intressant!
Sen har vi varit lediga och haft möjlighet att göra vad vi vill här på ön. Jättevacker ö men väldigt
blåsigt idag tyvärr. Många hyrde bil och har åkt upp i bergen, vissa har tagit sig runt till fots här i de
små byarna. Själv blev det några dopp i havet och en jättegod middag på kvällskvisten.
Skepp o hoj!

Personallogg:
Hej!
Eva heter jag och denna resa är jag matros ombord, en lagom uppvärmning inför nästa resa då jag
blir styrman.
Den här dagen började ganska lugnt, eleverna gavs möjlighet till lite sovmorgon och vi var några i
besättningen som passade på att gå iland för att äta frukost-picnic på stranden en bit bort.
Dagens arbete för mig och jungman Inez har varit den eviga kampen mot rost. Saltvatten mot
stålskrov är inte bra för Älva, och så fort det blir skador i färgen kommer rosten. Målningen har
varvats med turister som kommer vandrande på kajen och är nyfikna på fartyget och verksamheten.
Övriga har gjort sitt för att hålla Älva fin, fungerande och säker. Riggen ses över bit för bit,
morgondagens segling planeras, olika maskinsystem servas och vår fantastiska kock Catarina håller
oss mätta och glada.
Allt gjort under gott humör och härlig humor.
Det märks att vi har YH-elever ombord, de kommer med många genomtänkta frågor om sjöfart och

fartyget, högt och lågt. Det ska bli trevligt att träffa dem igen hemma i Stockholms skärgård som
färdiga befäl.
Med många soliga hälsningar från oss alla.
/Eva

