Logg frå n Alva
Datum: 5/5-15
Elevloggare: Douglas Långström
Personalloggare: Mathilda Wilhelmsson
Position: Gosport
Segelsättning: ingen
Fart: ingen
Kurs: Ingen
Beräknad ankomst till nästa hamn: ingen
Planerat datum för att segla vidare: ingen
Väder: mulet

Elevlogg: Det är tisdag och vi har tillslut sedan tidigt i morse(väldigt tidigt,. Typ fyra på
morgonen tidigt) varit framme i England efter elva dygn ute till havs. Jag kan inte säga att jag
saknar gungandet speciellt mycket, men det hjälper en att inse hur lite det faktiskt är kvar av
den här resan. Sedan är det tillbaka till ”kalla” Sverige igen med förberedelser inför
studenten(tagga fekke). Kortfattat så skulle man kunna säga att dem senaste veckorna har gått
förvånansvärt snabbt(du vet vad man säger tiden går fort när man har roligt) vilket kanske är
bra med tanke på hur vissa verkar sakna sina sängar. Vi har även skrivit FB8 prov
idag(fartygs befäl klass 8) jag vet skolarbete förvånande eller hur? Sedan vet jag inte om det
egentligen finns så mycket att tilläga…jo juste vi besökte även våran favorit butik här nere.
Där man seriöst skulle kunna köpa hela butikssortimentet för priset av ett kilo lösgodis
hemma i Sverige, men jaja vi ses snart i alla fall(hej mamma).

Personallogg:
Med livet, lycka och välbehåll fick äntligen Haslar Marina skåda Älva med sjömän som tagna direkt ur
torktumlaren vid kaj.
Mina fötter har aldrig varit såhär lyckliga!
Vid 04:00 tog lotsen över och stadigt men blåsigt lägger vi till vid kaj ca 05:30.
Efter frukost är det som vanligt storstädning men denna morgon skiner solen även inomhus.
Alla är lättade och det är en fantastisk stämning ombord trots att ett 3h FBVIII prov väntar eleverna.
Blir återigen påmind om hur härlig och duktig klass detta är!
Ledig kväll med film och nyinköpt efterlängtat godis väntar!
// Mathilda

