Logg från Älva
Datum: 10/12 2021
Elevloggare: Linn och Daniel
Personalloggare: Catarina
Position: 27o34.709’ N 15o 52,313’ E
Beräknad ankomst till nästa hamn: Puerto Restinga lördag eftermiddag/kväll
Väder: Klart, 9 m/s NO vind 18-20 grader

Elevlogg:
Vi vaknade upp utanför Fuerteventura och började med att hissa storseglet efter frukost innan
dagens lektioner i marinbiologi och VHF börjades. Till lunchen lagade byssanlaget en mycket uppskattad pastasallad. Efteråt så njöt många av det fina vädret på däck medan andra tog en tupplur
innan nästa lektion. På vakten fick även vissa se några delfiner som hoppade i vågorna kring Älva. Vi
fick också en stund med täckning när vi seglade under Gran Canaria då många passade på att få in lite
mobiltid. De flesta har nu vant sig lite mer vid gungandet men vi vinglar fortfarande fram på däck
med flytväst på! Sömnbristen ombord har börjat märkas men vi kämpar på tappert allihop. De som
tidigare hart haft byssanvakten har också i natt fått styra Älva för första gången. Totalt så har vi i
klassen nu fått upp 6 stycken tonfiskar. Middagen blev Chorizo med potatis och tzatziki medan vi
också delade ut vem man ska ge sin Secret Santa present till på fjärde advent.
Glada seglande hälsningar från Atlanten!
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Linn och Daniel
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Personallogg:
Hej Catarina kock ombord på Älva. idag har vi haft lite sjögång så byssan fick ha kvicka fötter på
frukosten, då även några av dem fixade till Elin Å som fyllde 18år idag. Hipp Hipp Hurra för Elin idag.
Vi har under dagen serverat en god pastasallad, önskemat från födelsedagsbarnet. På eftermiddagen
kom vi i sjölä av Gran Canaria, så middagen tillagades i lugn och fin sjö. Vi har på något vis fått med
oss två samurajfiskare, som bjuder på egenfångad tonfisk, färsk från havet doppad i lite soja, gott och
mycket trevligt att få en smakbit då och då. Nu är dom i byssan och filear dagens fångst så snart
kanske en liten mumsbit dyker upp. Här har nu lugnet lagt sig och barnen spelar kort och småpratar
lite här och där i båten.
Tack och God natt från Oss till Er

