Logg från Älva
Datum: 19-10-05
Elevloggare: Ellen Freye
Personalloggare: Axel
Position: N °43 11,5´ W 010° 05´
Segelsättning: Tyvärr ingen
Fart: Ca 5 knop
Kurs: 185°
Beräknad ankomst till nästa hamn: Imorgon förmiddag
Väder: Växlande molnighet men mestadels solsken

Elevlogg:
Tjolahej alla ivriga läsare! Idag är vår sista dag ute på Biscaya vilket känns som en lättnad för oss alla
då vi nu suktar efter fast mark. Idag har vi pluggat sjömanskap och fortsatt förbereda inför
delredovisning av seglingsprojektet vi har på tisdag. Att jobba utan täckning är inte det lättaste men
ger oss en ursäkt att sitta ute i solen och njuta istället. Så vi klagar inte! Idag såg vi även en knölval
på långt håll, alla hängde över relingen för att få se den stora valen men det var svårt att få en
noggrannare bild. På lite närmare håll kom lite grindvalar som vi även såg häromdagen. Ett gäng
delfiner simmade även med oss en bit. Så himla häftigt att se dem på nära håll! Till middag serverade
byssan-gänget (som jag varit en del av denna vecka) delikata hamburgare alla blev otroligt nöjda
över. Att stå i byssan och laga mat till över 40 personer när det går sjö är inte det enklaste men ack
vilken erfarenhet!
Imorgon kommer vi fram till Vigo där en storstädning står på schemat innan vi får landstiga. Väl i land
ser jag framemot att utforska Vigos gator och mat. För att gräva lite djupare i allt havet har att
erbjuda ska vi nu kolla på pirates of the carribean. Hoppas ni får en lika trevlig lördagskväll som oss
där hemma! Hare gött, haj (val*)!

Personallogg:
Hallå! Axel Dahl här igen, idag har vi haft en lugn dag med relativt vänlig sjö. Imorgon söndag så
ankommer vi till Vigo och jag kan redan se att eleverna börjar bli väldigt ivriga att komma iland för att
få sträcka på benen lite. Väldigt god mat har serverats av byssan-gänget under hela seglingen vilket
är väldigt uppskattat av alla ombord. Nu ser vi fram emot lite skön värme och några dagar i hamn!
Tack för mig// Axel

