Logg frå n Alva
Datum: 2015-09-13
Elevloggare: Arvid Bergekrans
Personalloggare: Gabriel
Position: Kiel
Segelsättning: Ligger i hamn
Fart: Kurs: Beräknad ankomst till nästa hamn: Texel onsdag eftermiddag
Planerat datum för att segla vidare: 2015-09-14
Väder: Mulet med regnskurar

Elevlogg:
Hejsan svejsan!
En till dag har nu gått. En rolig sådan. Den började med att storstäda båten vilket var mycket roligare
än vad det låter då allt är en fest med besättningen (klassen och den riktiga besättningen).
Spolningen av däck blev en imitation av brandmansträningen som vi fått i Uddevalla. Möjligtvis inte
lika varm men ändå. Efter det blev det fritt plugg vilket är i stort sett samma som snabbt hetsplugg
och sedan sömn. Efter det var det lunch. Efter lunchen var det vhf-lektion och sedan fritid fram till
middagen. Middagen blev en succé! Tre rätter och disney-tema gjorde susen. Björn lämnade oss idag
men Ingrid tog hans plats så det var ändå inte så tokigt.
Tack och hej leverpastej!

Personallogg:
Hej allihop! Jag som skriver logg åt besättningen ikväll heter Gabriel och är styrman ombord.
Klassen har nu varit ombord i några dagar och mitt intryck av alla glada elever som jag fått lära känna
litet är odelat mycket positivt vilket förstås känns väldigt kul.
Vi har haft en trevlig dag ombord där största höjdpunkten var den utmärkta middag vi fick av det
avgående byssalaget. I övrigt har dagen mest bestått av lektioner för klassen och jobb för oss i
besättningen. Personligen har jag mestadels arbetat med de sista förberedelserna i vår reseplanering
inför vår fortsatta färd mot Texel som vi påbörjar i tidigt i morgon bitti. Färdvägen är planerad att gå
via Kielkanalen och sedan ut genom Elbe och ner längst med tyska och holländska kusten.
Tack för mig. Vänliga hälsningar Gabriel

Bakre raden från vänster:
Gabriel Sperens, 2:e styrman, Sören Engzell, befälhavare, Max Malm, lättmatros, Erik Nygren, matros,
Petra Nyberg, överstyrman
Främre raden från vänster:
Frida Jacobsson, lättmatros, Frida Wigur, kock

