Logg frå n Alva
Datum: 23 augusti 2016
Elevloggare: Elmer Lööf , William Falk Korfitsen
Personalloggare: Erik Nygren
Position: Förtöjda i Lysekil
Planerat datum för att segla vidare: På fredag, mot Hirtshals
Beräknad ankomst till nästa hamn: Lördag förmiddag
Väder:

Elevlogg:
Hej föräldrar.
Idag så vaknade vi till strålande sol med tussiga bomullsmoln de vi har lärt oss så mycket om på
fysiken och att de oftast bringar bra väder. Man märker på klassen att vår produktivitet har markant
ökat på grund av de prov samt inlämningar inom fysiken som ska vara inne imorgon kväll. Våra liv
består nu endast av att sova , äta , plugga och stå vakt om nätterna men trots detta är vi glada och
nöjda. Klockan halv fem så anlände vi äntligen till Lysekils hamn och kan äntligen bunkra upp med
godis och läsk. Vi har även visat turister runt om på Älva och de var alla imponerade över hur fint vi
hade det. Det har inte hänt så mycket mer under dagen så vi önskar er alla gott.
tack och hej leverpastej

Personallogg:

Hej alla läsare.
Efter två månader av rustning, reparationer och ombyggnader så var Älva äntligen klar för ytterligare
10 månader till sjöss. Det var så skönt att kasta loss och roligt med elever ombord igen.
Förväntansfulla och glada, ivriga och villiga. Vill lära sig allt på en gång och många vill segla direkt.
Vi har haft en väldigt bra start på seglingen. 5 lugna dagar till sjöss, ingen sjö att prata om och ändå
har vi haft segel uppe med vind i sen Ystad.
Bra med ett långt första ben ( hamn till hamn ) , positivt för sammanhållningen och vi lär känna
varandra bättre. Allting har fungerat bra ombord än så länge och humöret är på topp.

Nu blir det 2 dagar i Lysekil sen bär det av söderut mot nya äventyr, Nordsjön och Engelska kanalen.
Spännande !
Hälsningar till alla från Erik, maskinist och matros.

