Logg frå n Alva
Datum:

29/4-18

Elevloggare: Max Rooslien, Kalle Stenbjelke
Personalloggare: Alva
Position: Brugge
Väder: Växlande molnighet med lokala skurar

Elevlogg:
Tjena, nu är vi framme i Brugge.
Dagen började till havs med frukost och ett härligt meddelande av Sören att vi skulle anlända till
Brugge tidigare än planerat. Efter frukosten hade vi Rent Skepp städning i två timmar. Senare
anlände vi till kanalen som är en av de största i världen. Genomresan tog cirka en timme innan vi la
till i hamnen. Vi har hamnat i ett industriområde 15 minuter utanför Brugge. Kvällen har avslutats
med hårt arbete med seglingsprojektet och nu sitter alla och pluggar järnet inför slutredovisningen
imorgon. Här är det regn och kalla 10 grader. Här nedan kommer två bilder, en från kanalen och en
från 04:00 till 06:00 vakten som fick uppleva en fin morgon.

Personallogg:
Hej!
Alva heter jag och jobbar som jungman här ombord. Har gått på Marina Läroverket tidigare,
marinbiologilinjen. Tog studenten förra våren. Fick chansen att segla transporten från Teneriffa ända
hem till Stocksund, och den tog jag! Väldigt kul att få vara ombord igen!
Vi kom fram till Brugge vid 11 efter en lugn tur med motor från Gosport. Många spännande lastbåtar,
lotsbåtar och tankbåtar längs vägen. Efter lunch hjälptes vi alla ombord att göra en inventering av
båten, samt Rent Skepp städning. En stor eloge till alla elever som gjorde det smidigt och snyggt!
Efter städningen fortsatte eleverna med sina seglingsprojekt tills middagen.
Efter middagen gick vi några i besättningen i till självaste staden och turistade lite. Jag var här för två
och ett halvt år sen på min första segling och det är väldigt kul att få komma tillbaka. Många små
pittoreska tegelhus med fina fasader och hemska spetsgardiner. Lite belgiska våfflor med jordgubbar
och grädde slank också ner. Brugge skulle jag verkligen rekommendera om man vill ta en weekend i
Europa. Efter några ofrivilliga omvägar hem är vi nu ombord igen och ska ta det lite lugnt innan det
är dags att krypa ner till kojs.
Skepp o hoj!
/Alva

