Logg från Älva
Datum:

2016 – 29/4

Elevloggare: Erik Maurin, Pontus Nordlund
Personalloggare:
Position: N46°54` W16°30`
Segelsättning: ingen
Fart: 5,5 knop
Kurs: 080°
Beräknad ankomst till nästa hamn: 4 april
Planerat datum för att segla vidare: 6 april
Väder: blandat sol med regn

Elevlogg:
En kort summering utav en underbar dag
Dagen har varit fartfylld – en någorlunda hög medelhastighet på cirka 6-7 knop har burit oss över det
stilla vattnet som tillsammans med skinande sol och glatt humör burit oss igenom dagen. Grindvalar
skymtades bara ett hundratal meter ifrån båten under förmiddagen och drog på sig stor
uppståndelse på båten. Fortsatt redovisning utav de uppgifter vi blivit tilldelade i matten tog upp
mycket tid under eftermiddagen, parallellt med genomgångar om radaranvändning, gula svanar,
besättningsdavids chockerande förmåga att dra raka linjer och annat intressant. Förövrigt håller
båten på att gå sönder just nu och vi loggskrivare gör vårt bästa för att hålla oss fast vid bordet och
inte flyga av våra stolar då Älva rullar över dyningarna. Detta kan medföra att vi inte skriver lika lång
logg som vi vill annars gärna gjort, tack för att ni förstår.
En något längre summering utav en något mer intressant händelse
Dagens höjdpunkt bestod helt klart utav vår makalösa mösspåtagning, innefattande allt ifrån
mösspåtagning, ett meddelande ifrån vår kära rektor Pelle, studentsånger och mösskastning. Det
hela inleddes helt enkelt (precis som en vanlig mösspåtagning går till) genom att brandlarmet gick
igång, och 29 skräckslagna elever samlades på däck med flytvästar i högsta hugg. Krister och Björn
förklarade att det hela endast var en övning och vi ombads att leta rätt på våra studentmössor (som
vi konstruerat med hjälp utav papper, tejp och mycket fantasi kvällen innan).När alla hade
återsamlats på däck blev det tal och sång innan mössorna flög i luften. Spektaklet avslutades men en
utsökt veganbrownie.

Mösskastning

En samling elever försöker se fina ut inför kameran – och lyckas

Personallogg:

