Logg från Älva
Datum: 2019-11-22
Elevloggare: David, Malte
Personalloggare: Sofia
Position: Las Palmas/Grand Canaria
Segelsättning: - Fart:
Kurs:
Beräknad ankomst till nästa hamn:
Väder: Sol

Elevlogg:
Dagen börjar med att David har vakt från 06:00-08:00. Vi hade Gran Canaria i sikte vid den tiden.
Planen var att vi skulle bada på förmiddagen men vi drev 1-2 knop så det var icke möjligt. Vi hade
lektioner som vanligt. Hugo hade på något sätt lyckats missa Björns lektion även fast han fem
minuter tidigare hade varit uppe på plats och kollat sina lektioner för dagen. Det slutade med att
Hugo stod i duschen och Björn stod och skrek. Under Maltes vakt mellan 8-12 sågs det hoppande
Delfiner. När vi sedan kom till hamn anlände den nya generatorn för den gamla rasade. Det var rätt
så komplicerat att få den ombord men besättningen lyckades utan några större problem. Just nu är
det pluggstuga inför morgondagens VHF-prov.

Personallogg:
Ja, Då var vi alltså framme vid vår slutdestination för den här resan. Tyvärr blev det inget badstopp på
vägen från Lanzarote men som tur är finns det ju en fin lång strand här i Las Palmas. Ankomsten gick
som en dans och nu ligger vi till kaj bakom ett jättefint skepp som heter Christian Radich som vi även
träffade i Malaga i resans början.
Vid ankomst var det väldigt mycket som skulle hända samtidigt. Vi fick som sagt delar till vår lilla
generator, vi fick också en generator att ställa på kajen under tiden vi ligger här så att vi ska kunna få
ström och samtidigt kan jobba med bägge generatorerna under den veckan vi kommer att ligga här i
Las Palmas.
Så småningom blev det middag och under middagsmötet fick eleverna reda på en glad överraskning.
De kommer nämligen få sovmorgon i morgon till klockan 9, följt av städning och sen en schysst
brunch som byssan slänger ihop. Efter brunchen ska vi ha VHF-prov och medan jag skriver det här så
lyser flitens lampa i salongen där jag har pluggstuga under eget ansvar. Här sitter nu en stor del av
eleverna och pluggar och gör övningsfrågor tillsammans. Ibland får jag en fråga men oftast kommer
de fram till svaret tillsammans. Imorgon under dagen skriver de som sagt provet och i morgon kväll
hoppas jag kunna ge dem resultatet. Jag hoppas på att alla klarar det, men skulle det vara nån som
har missat lite grann så blir det muntliga kompletteringar på slutstädningsdagen.
Nu ska jag svara på lite frågor så att de får bästa möjliga förutsättningar för att klara provet imorgon.
Hoppas ni har det bra därhemma. Här är det bara bra.
/Sofia (Överstyrman)

