Logg frå n Alva
Datum: 6/12
Elevloggare: Emil och Jakob H
Personalloggare: Lasse
Position: Valle Gran Rey, La Gomera
Planerat datum för att segla vidare: på söndag morgon den 10/12
Beräknad ankomst till nästa hamn: La Restinga samma kväll förhoppningsvis
Väder: Soligt med starka vindar under dagen, mojnande mot kvällen

Elevlogg:
Tjena alla landkrabbor!
Idag anlände vi med Älva cirka 08:30 till den västra sidan av ön La Gomera. Förmiddagen
spenderades med att städa rent skeppet och lägga till vid hamnen. Efter städningen var klar njöt vi av
den underbara julskinkan som köksteamet lagade. Efter lunch fick vi 2 timmars fritid innan
presentationen om La Gomera hölls av ett vaktlag ombord. Därefter startades aktiviteten killergame
som hädanefter kommer hålla på under resten av resan. Efter att killergame startades hade vi
marinbiologi, där vi jobbade med våra rapporter kring hårdbottenexkursionen som vi gjorde vid
sköldpaddsviken. Middagen var uppskjuten två timmar i och med att det var en slutmiddag för
dåvarande köksteam, detta gjorde att vi andra fick lite extra fritid där vissa tog en sväng in till stan
medan andra bara tog det lugnt på båten. Dagens middag hade ett jultema, alla klädde sig i det
juligaste de hade, vissa tejpade en julkalender på kroppen medan andra hade renhorn och ljusslingor.
Till middag serverades tacobuffé och efter musikquiz blev det kladdkaka till efterrätt. I skrivande
stund diskar köksteamet den sista disken, vissa står på vakt, vissa spelar kort och andra tar en sväng
till stan.
Skepp och hoj, syns imorgon!

Personallogg:
Hej
Igår fick vi hastigt men lustigt lämna sköldpaddsviken pga för hårda vindar där vi ankrat. Det blev
segling hela natten mot La Gomera. Innan middagen passade ett tjugotal grindvalar på att visa upp
sig fint för oss. Strax efter frukost lade vi till i Puerto Vueltas, vid Valle Gran Rey på La Gomera. Väl
framme började ”rent skepp”, vilket innebär en mer noggrann städning än vanligt. På eftermiddagen
tog lektionerna vid och eleverna fortsatte att jobba med sina hårdbottenrapporter. Innan vår
fantastiska avslutningsmiddag av byssagänget fick eleverna lite tid att spendera i den lilla byn.

Imorgon förmiddag kommer vi att utföra vår andra hårdbottensexkursion. När den är gjord har
eleverna alla data för att börja färdigställa sina vetenskapliga rapporter, vilket kommer att ta tid att
jobba med. Det kommer också finnas tid för snorkling. Visserligen finns det inga korallrev här på
Kanarieöarna pga den låga medeltemperaturen i vattnet. men vi brukar se papegojfiskar,
trumpetfiskar mm så marint liv finns det gott om ändå.
La Gomera anses, av många som varit här, vara Kanarieöarnas favoritö. Det är förståeligt då den är
ganska liten och därav lättillgänglig, med en brant kust och fantastisk grönska uppe på den centrala
delen av ön. I övermorgon kommer vi ha en utflykt runt denna härliga pärla, vilket kommer inkludera
en vandring i lagerbladsurskogen och en fantastisk, och jobbig, vandring ner från bergen.
Till dess, ha det så bra så hörs vi senare.
Lasse

