Logg från Älva
Datum: 2018-11-10
Elevloggare: Joel Sjöholm – Vincent Sommerfeldt
Personalloggare: 2:e styrman Sofia
Position: N 36° 39,3´ W 006° 19,8´
Segelsättning: Ingen
Fart: ca 6.5kn
Kurs: sydvästligt
Beräknad ankomst till nästa hamn: Onsdag
Planerat datum för att segla vidare: -----Väder: God sikt, klart, låg sjö och dyning

Elevlogg:
Dagen började med att vi hade frukost där dom berättade att vi skulle lämna hamnen efter frukosten
så snabbt som möjligt. Kl 12:00 vart det lunch. Efter lunchen så var det några som gick ut i nätet
längst fram på båten. Det visade sig också vara så att delfiner och flyg-fisk dök upp under
eftermiddagen. Senare vid kl 16:00 råddade Byssan (köket) middag och det blev kött med potatis och
champinjonsås.
Det var allt för denna dag.

Personallogg:
Hej,
Ja nu är vi alltså påväg mot Lanzarote istället för Marocko. Så blir det ibland när man är på fartyg.
Ibland är vädrets makter inte med en och då får man planera om. Agadir kan vara en lite knepig
hamn att ligga i även om det inte blåser och tidigare erfarenheter av hamnen gör att vi nu beslutat
att inte gå dit av säkerhetsskäl.
Utöver att ha ätit fantastisk god mat så har eleverna idag haft lektioner med bägge lärarna i deras
respektive ämnen respektive ämnen och Petra har haft den andra lektionen i SRC (Short Range
Certificate).
Nu är klockan 0040 och i natt har vaktlagen bytt vakt för första gången och vi på 12-4-vakten har fått
upp den tidigare byssavakten som nu ska sättas in i hur bryggvakterna går till. Under vakterna är det
alltid en elev som styr och minst en som står utkik. Var 40:nde minut går de också en säkerhetsrond i
båten och ser till så att det inte finns någon risk att något börjar brinna.
/Sofia

