Logg frå n Alva
Datum: 24/08
Elevloggare: Elin S och Madeleine
Personalloggare: Erik (Ivar)
Position: Lysekil
Beräknad ankomst till nästa hamn: Lördag 26/8
Planerat datum för att segla vidare: Fredag 25/8
Väder: Växlande molnighet men varmt och solglimtar

Elevlogg:
Dagen började med rent skepp, vilket följdes av ett svårt fysikprov. Efter det var dagen lugn, med tid
för egna studier och hamnbesök eftersom vi fortfarande är kvar i Lysekil. Vi har under dagen
fokuserat mycket på att färdigställa våra rapporter som ska in innan 23 och på att plugga
kustskepparkunskap. Under eftermiddagen kom Linda och vi ser fram emot att börja vår
marinbiologivecka tillsammans med henne. Dagen avslutades med en trerätters middag med temat
”Hawaii/Beach”. På menyn var det en räksallad som förrätt, 3 olika sorters pizza till varmrätt och
hemgjord glass med frukt till efterätt. Det var kul att så många engagerade sig i temat och klädde ut
sig.

Byssan-laget för den här veckan!

Personallogg:
Hej alla intresserade!
Dagens fokus från fartygets sida präglades av storstädning i form av ”rent skepp”. Eleverna fick (med
viss hjälp av oss i besättningen) göra allt från att dammsuga till att tvätta ventiler(fönster) och en hel

del mässingsputs. Efteråt svettades det en
del under en tentamen medan vi andra
svettades ute i solen när vi utförde lättare
underhåll på Älva.
Det alla dock såg fram emot idag var den
stora middagen som markerade första
byssalagets avslutning, och den blev
väldigt lyckad! Alla var stilfullt uppklädda
till temat som till exempel Tova tolkade
med våtdräkt + simfötter och Anton som
Hawaiiansk amerikanare. Tillsammans åt
vi en väldigt god middag och med tanke
på ljudnivån vågar jag påstå att alla hade
en riktigt trevlig afton.
Tills vi hörs igen!
Matros Erik

Bifogar en bild från första dagen till sjöss
då alla fick prova sina överlevnadsdräkter.

