Logg från Älvå
Datum: 12/12-19
Elevloggare: Anton & Tim
Personalloggare: Överstyrman Stefan Alvå
Position: Öster om Puerto de Rosario
Segelsättning: Nej, motorgång
Fart: 3 knop
Kurs: 030
Beräknad ankomst till nästa hamn: Imorgon bitti kl 8
Planerat datum för att segla vidare: Söndag förmiddag
Väder: Soligt och frisk motvind

Elevlogg:
Hej på er alla, från Kanarieöarna vi kalla!!!
Idag vaknade vi med ännu en strålande frukost, bestående av bröd, vatten och smör. Detta
efterföljdes av ett hårt arbetspass där samtliga elever kämpade för att putsa de små skrymslen och
vrån som vättar och troll smutsar ner. Arbetet tog dock inte slut där då vi är ytterst flitiga elever och
vet vad som är bäst för oss, därför satte vi oss självfallet ned för att studera VHF. Då en dag till havs
hämnar oss på olika vis och lärarna ändå vill att vi trivs, så har vi ej haft lektioner, inte ens om poler
eller joner. Istället har dagen förgått, och vissa har nya höjder nått, i alla fall när det kommer till att
må illa, de människorna har fått fortsätta att chilla. En ensam spanare som ihärdigt iakttog Atlanten i
ett antal timmar fick, som belöning för sin nyfikenhet, syn på en Risso’s Dolphin som i sin höga prakt
lekte runt bogen. Som grädden på moset, eller som körsbäret på blåbärspajen, eller som Stefan uppe
i röjeln fångade vår älskade Robban en fin, stor, attraherande, elegant och majestätisk Oceanic puffer
fish;)

Personallogg:
Hej!
Idag har vi i 12/4-vakten haft en väldigt lugn dag,
vi har knappt sett några andra fartyg under vår
färd upp längs Fuerteventuras ost- och sydkust.
Så vi har förgyllt stämningen på bryggan med lite
livesång och alla verser i ”Möte i monsunen”
istället.
Utöver det så har vi sett delfiner lite då och då
och som de redan har nämnt ovan så avslutades
dagen med en stor, fin men oätlig blåsfisk.
/Stefan Alvå

