Logg från Älvå
Datum: 211004
Personalloggare: Catarina
Elevloggare: Linn Edsvik och Filippa Steibert.
Väder: Grått, mulet, regnigt och kraftig vind.
Segelsättning: Storen och Focken
Position: N 44°08,1’ W 007°56,3’
Väder: Mulet, Regnbyar, Sydväst 18 m/s, 3 meters våghöjd, 18 grader
Fart: 5 knop
Kurs: 315°
Beräknad ankomst till nästa hamn: 6/10 hoppas vi på

Elevlogg:
Skepp o hoj! Idag har vi varit på resande fot i exakt 2 veckor. Dessutom 11 dagar på kurs mot Vigo
och fortfarande ingen täckning. Hoppas vi kommer fram snart!
Idag började vi dagen med att gå över stag (göra slag) efter frukost av nya byssanlaget då ny vecka
innebär nytt vaktskifte. Därefter erbjöd vädret sol, regn, storm och en fin liten regnbåge. Sedan
fortsatte dagen med teoriseminarium och redovisningar kring våra seglingsprojekt, trots en fortsatt
lutande Älva gick det bra. Byssanlaget bjöd på god grön ärtsoppa med bacon och nybakat bröd till
lunch.
Dagen fortsatte med nya små olyckor. Filippa gick in i masten (masten är okej enligt Robban så ni kan
vara lugna) och Linnea spillde o’boy över sig själv så klasshoodien fick åka raka vägen in i tvättstugan.
Till sist tappade Jan kaffefiltret så kaffe flög över hela golvet.
Som vanligt spelades det mycket kort och Isac spöade oss alla i Bluff. Klassen går tålmodigt och
knaprar på knäckebröd och cornflakes då all frukt är slut. Nu längtar vi till Vigo då ryktet går att
Catarina gjort en beställning på god exotisk spansk frukt. Middagen bjöd på mycket god kycklinggryta
med ris och alla är mätta och belåtna.
Nu sitter vi här i skrivande stund och håller i oss för kung och fosterland för att inte ramla bakåt av
stolarna då vi lutar kraftigt mot styrbord. Samtidigt som Håkan har allsång med resterande av klassen
med hans egna Lk19-låt! Nu hoppas vi att Älva seglar fort under natten så vi når Vigo så fort som
möjligt eftersom kaptenen lovat oss god glass.
Tack för idag! Vi hörs imorgon!
/ Linn och Filippa ☺☺☺

Personallogg:
Hej Catarina här, det är jag som är kock denna resa. Idag har vi rullat ordentligt. Barnen har jobbat på
väldigt bra under dessa förutsättningar. Så nu är alla mätta och glada, allsång, kortspel och allmänt
pladder pågår för fullt.
Tack och god natt från Oss till ER

