Logg från Älva
Datum: 160924
Elevloggare: Amanda Dahlman
Personalloggare: Annika och Björn
Position: N049⁰43,7´ W001⁰45,17´
Segelsättning: Ingen
Fart: 7 knop
Kurs: COG 282 grader
Beräknad ankomst till nästa hamn: Vigo ETA fredag kväll
Planerat datum för att segla vidare:
Väder: Soligt!

Elevlogg:
Hej alla där hemma! Idag var vår sista dag i Cherbourg innan vi seglar över Biscaya. Idag har vi haft en
studiefylld dag då vi inte kommer kunna plugga lika bra över havets vågor.
Utöver detta så har cirka hela klassen sprungit till varenda mataffär för att samla på sig så mycket
snacks som möjligt. Allas hytter är fyllda med godispåsar och kylen är packad med mat. Och vatten!
Många elever har köpt eget vatten då det ryktas om att båtens watermaker inte produceras speciellt
gott vatten.
Vi bär nu av över Biscaya, och jag slår vad om att hela klassen om några timmar kommer ligga och
spy över relingen. Kommer inte bli vackert, men vad gör man inte för sociologin?
Idag till lunch fick vi stekt ris med grönsaker och till middag fick vi pommes frites och korv. Vår kock
Tiger är väldigt duktig i köket och gör fantastisk mat!
Amanda Dahlman LK14

Personallogg:
Skepp ohoj!
Nu har vi lagt ut från Cherbourg. Alla är spända av förväntan inför alla sjödygn. Vi hoppas på värme,
sol, delfiner och sköna vågor. Jaha, nu skrattar Björn åt mig…

Eleverna jobbar på med sina sociologiprojekt. En del problem uppstår då deras skoldatorer fungerar
bäst med internetuppkoppling. För att få gjort jobbet med resultatsammanställningar i snygga
diagram så får vi avbryta lektionerna och skicka dem till H&M, som har starkast Wi-Fi.
Själv går jag på alla lektioner i sjömansskap/förarbevis. Besättningen består bl a av tre män vid namn
Andreas och vi har en av dem som lärare. Andreas ska plugga till lärare och det gläder mig, för han är
så pedagogisk att även jag får ordning på kursen…
Over and out
Annika ”Focken” Moe
Björn “Mesen”, nej förlåt “Mesan” Berndtson hälsar

