Logg från Älvå
Datum: 23/11
Elevloggare: Oskar R, Oscar SJ
Personalloggare:
Position: La gomera - Puero Vueltas
Planerat datum för att segla vidare: 24/11
Beräknad ankomst till nästa hamn: 25/11
Väder: Disigt

Elevlogg:
Dagen började som vanligt med frukost 07:15. Efter det städade vi våra hytter och sen var det dags
för lektion med Björn. Under lektionen färdigställde vi våra båtar och gjorde oss redo för tävlingen
som var efter lunch. Till lunch idag blev de spagetti med köttfärssås. Efter lunch blev det en håltimme
där vi hade mer tid att förbereda oss, därefter var det äntligen dags för tävling. Under tävlingens
gång sjönk många båtar men till sist blev det en vinnare, vilket var laget Delta med namnet RABA.
Efter det hade vi möjligheten att klättra upp i riggen med vår kapten, många var rädda men alla som
ville lyckades och vi fick en fin utsikt över hamnen. Efter klättringen serverades det korv och potatis
till middag och efteråt hade alla fritid förutom hamnvakten.

Sjösättning av båtarna från Ribben

Personallogg:
Ännu en het dag på La Gomera. I morse var det bleke. Hur skulle det gå med segelracet? Var skulle
starten gå? Efter lunch finslipade killarna sina fartygskonstruktioner in i det sista. En liten tejpbit här,
en liten tråd där och justering av seglet. Vinden kom, men innan sjösättning genomfördes ett
skepparmöte då det estetiska skulle bedömas. Det blev omröstning som båten ”Lilla Vilda” vann för
bästa design. En skeppare till varje deltagande båt äntrade Älvas ribb, dvs 8 elever och Robban körde
ut dem till mitten av viken, där starten gick. En farkost förliste ganska omedelbart, medan Lilla Vilda
snabbt tog täten, men kom ur kurs efter ett mindre rigghaveri, vilket gjorde att båten Raba kunde
segla om och gå i mål som etta. Stolta vinnare var båtkonstruktörerna Simon, Noah och Filip M.
För att inte efterlämna något miljöfarligt material i sjön samlade Robban och eleverna som befann sig
i ribben in de innovativa farkosterna som inte vann. Samtliga elever var dock vid gott mod och tog
resultatet på ett sportsligt sätt.

Skräckblandad förtjusning uppe i förtoppen på bredfocksrået.

