Logg frå n Alva
Datum:

15/11-2015

Elevloggare: Tobias Lindell och Fredrik Jansson
Personalloggare: Ingela
Position: Lat N: 35* 06’ Long W: 006* 42’ Klockan 18:00: 55 nautiska mil, sydsydväst om Tanger
Segelsättning: Nertagning av segel på grund av brist av vind
Fart: 4,8 knop
Kurs: 220 grader
Beräknad ankomst till nästa hamn: Cirka 4 dygn
Planerat datum för att segla vidare:
Väder: Soligt och lite vind

Elevlogg:
Idag var det den första hela dagen till sjöss här på Älva. Vi börjar komma in i rutinerna och
lektionerna har börjat rulla på. Idag har vi haft tre lektioner, svenska, segelfartygs historia och VHF. I
natt passerade vi Gibraltar och såg dess klippor. Till lunch åt vi kyckling med ris och till middag åt vi
biff med potatis. Det har varit en väldigt solig dag med lite vind så många elever tillbringade sin fritid i
solen uppe på däck. Under vaktpasset delade vi upp vaktlaget på hälften och delade även på tiden.
Under vaktpasset är man tre personer, en styr och två som håller utkik . Det ligger mycket fiskenät
och fiskebåtar utanför Marockos kust.

Personallogg:
Nu gungar vi sakta fram i natten utanför Marockos kust. Runtom mig hörs glada skratt från elever
som spelar kort både i salongen och mässen. Några är på vakt och några ligger och sover. Än så länge
har de flesta valt att inte titta på film på kvällarna.
Som eleverna nämnde så har vi haft vår första dag helt enligt schemat. Lektioner för alla grupper i
alla ämnen som vi har ombord. De elever som inte har valt att läsa Sv2 har fått uppgifter av
besättningen att utföra, såsom fender och däckrengöring. Dess utom hade vi vårt första skeppsråd
med två elevrepresentanter. Här kan eleverna ta upp önskemål de har. Idag handlade det mest om
att hålla efter i disken. Eleverna lär sig mycket när de har byssatjänst.
Ja vad säger man, 27 grader varmt med sol, lugnt hav och trevliga elever och kollegor, sämre kan
man ju ha…;) Hoppas ni har det bra där hemma också!

