Logg från Älva
Datum: 8/3-2019
Elevloggare: Hanna och Martin
Personalloggare: Jan Östman
Position: Valle Gran Rey, La Gomera
Beräknad ankomst till nästa hamn: 11 mars
Planerat datum för att segla vidare: 10 mars
Väder: Soligt med delvis moln

Elevlogg:
Här kommer Martin och Hanna straight from Älva! 
Idag vaknade vi till hamn i La Gomera, med glatt humör åt vi en fantastisk frukost gjord av vaktlag 4
TSF SSD. Efter det gjorde vi oss redo för vår utflykt till Garajonay, redan efter tio minuter var vi
tvungna att stanna till och tydligen var bromsarna sönder. Sedan lämnade busschauffören oss för att
gå och hämta en ny och ”fungerande” buss. Dock så gick inte främre dörren att stänga på denna
buss, minst sagt spännande. Under resans gång gjorde vi några oplanerade stopp på väg mot
lagerbladsskogen såsom utkiksplatser. Resan slutade med att klassen splittrades, inte på grund utav
bråk (Vev). Några elever valde att klättra ner för ett berg på cirkus 800 meter tillsammans med
guiden, resterande åkte buss ner tillbaka till båten. Nu sitter alla matta och nedslagna av trötthet och
är snart redo för att gå och lägga oss.
Nåväl nu säger vi farväl, ja juste här är allt väl.
Simma lugnt hälsningar Martin & Hanna! 

Personallogg:
Den här dagen blev inte riktigt som planerat. Förmodligen sörjer ni nog alla där hemma med oss, när
ni får reda på att vi fick ändra våra planer pga av regn och blåst. Vi fick en kort, 15-min promenad i
lagerbladsskogen istället för 1,5 timmar och Högsta punkten i Nationalparken Garajonay kunde vi
inte ens ta oss till. Istället blev det ett besök till Huvudstaden på ön, San Sebastian, där alla fick
möjlighet att bunkra på godis och chips – jag kommer aldrig att vänja mig vid hur mycket av det som
eleverna kan sätta i sig. Det måste vara annorlunda här på seglingarna än hemma. Men det betydde
att vi fortsatt hade glada elever.
Det vi, vår guide Connie och jag, var mest nervösa för var att vi inte skulle kunna slutföra hajken
tillbaka till båten på slutet av dagen. Connie hade dock kontakter som efter ett antal telefonsamtal
meddelade på eftermiddagen att molnen hade skingrats över byn Arula där vi skulle börja
vandringen. Så vi lyckades genomföra den. Om ni tittar på fotografierna kan ni se att det är en väldigt
speciell vandring med otroliga utsikter över hamnen där vi ligger.

Några av eleverna valde att inte komma med, dels då Connie varnade för att det kunde bli lite extra
prövande efter att det hade regnat och dels då knäproblem och andra skavanker förmodligen skulle
förvärras av den ansträngande hajken. Så vi hade 20 elever med oss medan resten tog bussen ner till
Älva.

