Logg från Älva
Datum: 19/11-14
Elevloggare: Javár Sadat, Arvid Petterson
Personalloggare: Robert B
Position: N 29° 13’ W 13° 23’
Segelsättning: Går för motor
Fart: 6,2 kn
Kurs: 165°
Beräknad ankomst till nästa hamn: 20/11-14
Planerat datum för att segla vidare: Väder: Mulet

Elevlogg:
Tjena alla där hemma! Hoppas att ni har det bra hemma i Sverige. Idag har vädret skiftat
väldigt mycket vi har sett både regn och sol. När det var sol så var det några som bada.
Vi har haft en väldigt lugn och skön dag bortsett från regnet och de kraftiga vindarna. De
flesta har vilat när de inte haft lektioner.
Vaktlaget Charlie som beststår av Arvid, Linus, William S, Marcus G och Ebba lagade en
riktigt god tacos till middag. När alla hade ätit och var mätta och belåtna så la vi kurs mot
Playa Blacka.
Nu så sitter nästan hela klassen och tittar på film och myser. Hoppas ni får en lika trevlig
onsdagskväll som oss!
Med vänliga hälsingar Javár och Arvid

Personallogg:
Hej på er alla där hemma.
Vi har legat för ankare norr om Lanzarote där vi har sökt skydd för vind och dyningar och det är jag
glad för. Gunga, det har vi redan gjort så det räcker! Det har varit skiftande väder och nu i skrivande
stund så är det ca 18 grader ute och vi på väg mot Playa Blanca. Vi kommer att anpassa farten så att
vi anlöper till frukost i morgon. Det är vanligt arbete som avlöper ombord så som vakter om fyra
timmar och sedan åtta timmar annat och lite sova. Eleverna är med och går vakt om två timmar
sedan övrigt skolarbete. Ni som är föräldrar till dessa fantastiska ungar kan vara stolta. Dom är

jätteduktiga! Det är kul att få vara med på den här seglingen. Jag har sett och lärt mig massor med
nya saker.
Ha det gött!
/Matros Robert B

