Logg från Älvå
Datum: 2020-02-10
Elevloggare: Emma Johan B Roger
Personalloggare: Sören
Position: Vid kaj i Tazacorte
Planerat datum för att segla vidare: Onsdag morgon
Beräknad ankomst till nästa hamn: La Gomera onsdag eftermiddag
Väder: Varierande under dagen mest molnigt men när vi kom ner på västra sidan av Isla de la Palma
så sprack det upp och solen tittade fram.

Elevlogg:
Dygnet började 07.15 i vanlig ordning med frukost. Vakterna bytte av varandra, medan vädret gick
från ganska molnigt och blåsigt och gungigt till varmt soligt och blå himmel samtidigt som La Palma
uppenbarade sina bergsluttningar och bananodlingar. Vi hann med lektion 2 av ledarskap och krishantering med ett delfinbreak runt 13-tiden. Hjälptes åt att bärga segel. Tilläggningen i La Palma gick
bra, men p g a sena timmen gjorde vi inte planerade övningar utan skjuter upp det till morgondagen.
Vacker ö, sjösjukan har givit med sig och alla är nöjda, några till och med nybadade. Nattvakten blir
behaglig i ljummen vind och stjärnklar himmel.
Hälsningar Emma, Roger, Johan B

Personallogg:
På grund av flygtrassel blev ju vår avgång från Las Palmas ett dygn försenad. Det har vi nu i stort sett
kört in tack vare god vind och att vår trogna Volvo Penta som dessutom fick knuffa på och ge någon
extra knop på vägen hit till La Palma. Vid 14-tiden rundade vi öns nordvästra udde, där passadvinden
alltid accelererar till 12-13 m/sek för att sedan dö ut helt i lä av den höga västkusten. Det är den
delen av La Palma som amerikanska geologer håller mycket noga koll på, eftersom det finns indikationer på att den skulle kunna störta i havet förr eller senare. Något som skulle skapa en enorm
tsunamivåg riktad mot USA:s östkust.
Hamnen i Tazacorte är mycket fridfull – för att inte säga ödslig. Här har massor med pengar lagts
ner på att bygga först en färjeterminal och sedan en stor kryssningskaj. Några anlöp av vare sig färjor
eller kryssningsfartyg har man aldrig haft, så det finns väldigt gott om plats för lilla Älva. Staden
ovanför hamnen är mycket idyllisk. Dit gick större delen av besättningen i kvällningen för att äta
födelsedagsmiddag och fira vår lättmatros Alva, som fyllde 22 år.
Hälsningar från kapten Sören

Miljöombyte

