Logg från Älvå
Datum: 30 september 2019
Elevloggare: Julia Biderholt
Personalloggare: Frida Jakobsson
Position: N 49° 21,5´ W 004° 44,7´
Segelsättning: Stagfock, fock, stor, mesan
Fart: 4,5 kn
Kurs: 270°
Beräknad ankomst till nästa hamn: Fredagen den 4/10
Väder: God sikt, mulet, måttlig sjö och dyning.

Elevlogg:
Vi kastade loss från Cherburg påväg till Vigo kl 11:30. Fick en lots ombord som guidade oss ut från
hamnen. Vågorna skvalpade och vinden blåste upp så vi hissade segel och kom upp till runt 10 knop
ett tag. Därefter hade vi lektioner som var navigation. Nu verkar lk 17 ha fått seglarben för nu mår
flertal bättre än i jämförelse Engelska kanalen. Maten smakade otroligt gott för de som åt, byssan gör
ett fantastiskt jobb! På natten slog vi två gånger där vaktlagen fick hjälpa till att byta håll på seglena.
Det är bra seglingsvindar för närvarande och vi hoppas på en fortsatt trevligt men vinglig resa till
Vigo.

Personallogg:
Tjoho,
Idag kl 11.00 kopplade jag om från landström till elverk. Det var dags att ge sig av. Vi har trivts bra i
Cherbourg. Staden bjöd inte bara på de lokala sevärdigheterna utan även en festival och möjligheter
att gå iland och koppla av en smula.
Vi la loss alla trossar och gled sakta men säkert ut ur hamnen för att bege oss mot öppet hav. När vi
kommit en bra bit ifrån land så satte vi segel. De segel vi satte var mesan, stor, fock, stagfock och
yttre klyvare.
Sedan var det dags för middag. Idag bjöds det på en kryddig vegolasagne för oss vegetarianer och för
de som käkar kött var det vanlig lasagne.
De flesta har passat på att gå och lägga sig lite tidigare medan en del sitter och kollar på film i
salongen.

Vi är på väg mot Vigo i Spanien och vi ser alla fram emot att käka lite tapas och få lite soligt väder då
vädret i Cherbourg inte var det roligaste.
Nu väntar några dagar med sjövakter och lektioner innan ankomst och det ska bli så roligt att få prata
miljötänk på båtar med dessa lyhörda elever.
Hoppas ni har det bra hemma // Frida

