Datum: 1/10-2018
Loggskrivare elevlogg: Amanda & Julia P
Loggskrivare besättning: Alva
Position: Vigo, Spanien.
Beräknad avgång till nästa hamn: Fredag 5/10-2018
Väder: Strålande sol och 27 grader

Tjola hej tjola hopp! Här på båten springer dagarna ifrån oss i full galopp. Men dagen idag är inte
någon annan lik. Det är nämligen Gustavs 18 års dag! Vi inledde dagen med sång och frukost på
sängen för vår kära Gustav. Sedan övergick dagen med fullt fokus på förberedelser för dagens
delredovisningar av segelprojektet i sociologi. Det var första tillfället för oss elever att visa upp vårt
hittills hårda arbete vi lagt ner både tid och engagemang i. Vi får hoppas att både elever och lärare är
nöjda med redovisningarna! Parallellt pågick även lektion inför förarintyget där vi breddade våra
kunskaper rörande navigeringsteori. Spännande att få använda både transportör och passare!
Just nu håller elever på i alla rum att duscha och fixa sig fräscha med hög musik i bakgrunden och
tårtdoft i hela båten. Kvällen kommer inledas med en SUPERFIN tårta bakad av vår finafina skeppare
Stefan och sedan går klassen tillsammans ut i den fina hamnstaden Vigo för middag. Det diskuteras
vilt om det är tapas eller paella som gäller ikväll. Vi får se vart våra hungriga magar leder oss!
Simma lugnt! / Julia P & Amanda

Här kommer även en liten hälsning från gårdagens loggare som skrev så mycket fint om delfinerna
men glömde infoga en bild på dem!

Skepp o’ hoj!
Idag har jag fått äran att skriva logg. Jag heter Alva och jobbar som jungman ombord. Seglade hela
hösten på Älva och har varit ombord sen Stocksund, förra resan som lättmatros. Jag har gått på

skolan tidigare, marinbiologilinjen. Så det är kul nu att få segla med LK och se vad de gör i sin linje, då
linjerna är ganska skilda i skolan.
Idag har vi i besättningen jobbat på som vanligt. Lite ovant att vara iland med normala tider och inte
gå upp mitt i natten! Vi har hållit på med underhållsarbete, slipa och måla, proviantering, byte av olja
i maskin och ruttplanering. Det sköna vädret vi har fått gör så att man uppskattar att jobba ute.
Nu, efter middagen gick jag och Catarina iland och turistade i staden. Jag kunde inte gå iland igår pga.
hamnvakt så tog chansen idag. Planen var att hitta en matbutik men det slutade med att vi gick runt
halva staden. Väldigt fin och pittoresk stad med många backar, så nu kommer man somna gott!
Kram till alla er där hemma
Alva

