Logg från Älva
Datum: 29/4-17
Elevloggare: Simon och Madeline
Personalloggare: Rebecca
Position: Förtöjda i Bassin du Commerce, Cherbourg
Planerat datum för att segla vidare: Måndag den 1 maj kl 14.24
Beräknad ankomst till nästa hamn: Portsmouth tisdag morgon
Väder: Molnigt med lite sol

Elevlogg:
Hej till Sverige!
Efter att vi lämnade Guernsey igår kväll kunde vi under sena kvällen driva med tidvattenströmmarna. De var till och med så kraftiga att maskin kunde stängas av under ca 3 timmar och trots
det hade vi fart kring 9 knop. Under tidiga morgonen nådde vi Cherbourg. Vid frukost var det ganska
låg närvaro, pga tidsomställningen, då fartygstiden inte ställs om tills vi kommit till hamn, våra
telefoners automatiska tidsomställning stämde alltså inte på morgonen. Vid 9 klev lotsen ombord för
att lotsa in oss till vår kajplats. Väl förtöjda togs beslutet att vända på hela fartyget för att underlätta
el- och vattenförsörjning. Då behövdes alla förtöjningar tas in för att sedan läggas om igen, vid
elvatiden lokal tid låg vi äntligen förtöjda och klara. Vi har haft hela eftermiddagen på oss att jobba
med seglingsprojektet inför halvtidsredovisningar under morgondagen. Alla kämpar på även om
tröttheten tagit över. Under dagen har vi även haft Marcus som fyllt 18 så sång har infunnit sig och
under kvällen kommer fika fram för att fira mer, härligt och gott, vi längtar. Nu kommer Petra och
Zainab med en liten hemlis som vi alla längtat efter.

Personallogg:
Tur med vädret har vi haft hela resan och idag
var inget undantag. Strålande sol hade vi när vi
gled in i hamnen. Båten ligger nu intill
huvudgatan vilket betyder att man når stadens
centrum inom en minut. Idag har några elever
intervjuat människor ute på gatorna och några
valde att stanna kvar på båten ett tag för några
timmar av intensivt arbete inför morgondagen.
Nu när det är fyra lärare ombord och lärarbyte.
Jag och Anna lämnar över till Petra och Zainab
och far hem i samband med att Älva lämnar
Cherbourg. Byssan bjöd på en utsökt pizza till
middag, som även blir sista gången som detta
vaktlag står i byssan då vaktlagen roterar vid
midnatt. Imorgon hoppas vi på en produktiv
dag. Nu ska vi samlas i mässen för spännande
nyheter… 
Hälsningar från Älva och Rebecca

