Logg från Älva
Datum: 14/12/07
Elevloggare: Alice och Wille
Personalloggare: Frida
Position: La Gomera
Segelsättning: inget
Fart: ingen
Kurs: ingen
Beräknad ankomst till nästa hamn: Santa Cruz de La Palma onsdag morgon
Planerat datum för att segla vidare: tisdag kväll
Väder: soligt med vind

Elevlogg:
Vi anlände till la Gomera ca kl 09:00. När vi kom i hamn så började vi med att städa hela båten och
det gjorde vi fram till lunch. Till lunch så fick vi currykyckling och ris. Efter lunch så gick vi och
snorklade vid stranden bredvid hamnen. När vi snorklade så såg vi papegojfiskar, sjöborrar,
trumpetfiskar och Blue-fin damselfish. Men den coolaste fisk som sågs var en ca 2m lång sting rocka
som Wille, Vidar och Oliver såg utanför hamnen (tyvärr så fick vi inte någon bild på den efter som att
den var på ca 6-10 m djup). När vi kom tillbaks till båten så badade vi från Älva och många hoppade
från peket. Till middag så har kocken och byssavakten lagat revbenspjäll med potatis.

.

Personallogg:
Hej, idag kom vi fram till La Gomera tidigt på morgonen. Efter att allt förtöjningsarbete var klart så
riggades landgången och nästan alla klev iland och kände lite på asfalten, några passade även på att
åka lite skateboard och pennyboard, medan besättningen fortsatte med underhåll.
Våran snälla lärare Jan har även hjälpt till med lite underhåll på utsidan av båten, då han har dykt ner
och pluggat en skrovgenomföring för att vår maskinansvarige ska kunna jobba på insidan och byta
en ventil.
La Gomera, här är vi  Äntligen är vi tillbaka på besättningens favvo-ö. La Gomera borde ta över
Karlstads motto ”Solen skiner alltid i Karlstad” för här skiner solen varenda dag 
Och idag hade vi tur då vi efter att ha jobbat klart, hann vi även med att ligga i solen o götta oss idag.
Vi satt och kikade på eleverna som var ute och snorklade och tyckte livet var på topp. Kan man ha ett
bättre jobb än detta?
Mvh Frida

