Logg frå n Alva
Datum: 30/9-2018
Elevloggare: Benjamin
Personalloggare: Marie
Position: Vigo hamn, N 42° 14,38´, W 008° 43,86´
Segelsättning:
Fart:
Kurs:
Planerat datum för att segla vidare: Torsdagen den 4 oktober
Beräknad ankomst till nästa hamn: Smir, Marocko, 10 oktober
Väder: Förmiddag- dimmigt. eftermiddag-soligt 26 grader

Elevlogg:
Skepp ohoj gott folk! För tillfället befinner sig två glada själar i Vigos hamn (+38 till såklart) och
skriver denna logg. Det har varit en händelserik dag idag med mycket att göra mellan tupplurarna,
bland annat plugg och storstädning (som i Älvas termer kallas ”rent skepp”). Ett antal galna
fotografer, med söta delfiner som motiv. sprang omkring på däck. Delfinerna simmade vid fören
under delar av sista sträckan på vår färd över Biscaya. Det blev en perfekt underhållningspaus för 30
trötta elever som frenetiskt arbetat i två timmar med både städning och skolarbete.
Runt 15:30 tiden anlade vi i Vigo. Taggade och trötta med en stor entusiasm begav vi oss till
landgången för att för första gången på 5 dygn få kliva på fast land och lämna detta hat/kärleks
fartyg. Biscaya har dock varit ovanligt lugnt denna LK segling och någon större konsumtion av
sjösjukepiller har faktiskt inte ägt rum.

Personallogg:
Hola!
I morse var dimman kvar och den höll i sig ända in i hamnen här i Vigo. Eleverna jobbade med att
slutföra sina redovisningar som de ska hålla i morgon. Mitt i arbetet sa Pontus bara ”delfiner” och 32
personer sprang ut för att beundra dessa graciösa varelser. De visade verkligen upp sig och verkade
leka runt båten, det är lika fint varje gång! Men de simmade vidare och vi fortsatte med arbetet med
lite ny energi.
Så en dag före plan anlände vi till Vigo, och det känns skönt att få ta en riktig långpromenad på fast
mark. Tror vi alla tycker att det är skönt att få kliva iland, trots att vädret varit med oss på Biscaya.
Men innan vi klev av båten åt vi middag ombord och idag fick vi skaldjursrisotto. Jag erbjöd mig att
hjälpa till att röra i risotton (och jag fick tillåtelse), men det kommer nog att kännas i morgon ☺. Jag
tycker att det var riktigt gott som vanligt när LK16 lagar mat.
Nu efter en ost och skinkjakt, som resulterade i en blodig biff (för David,) är vi alla tillbaka på båten
och det pågår en mängd olika aktiviteter. Vissa spelar kort, andra gör om sin power point, några läser

eller lyssnar på musik och någon dricker Oboj och diskuterar med kompisarna. Nu gäller det bara att
somna fort för jag längtar faktiskt till att få höra presentationerna i morgon. Detta är så roligt!

