Logg frå n Alva
Datum: 12 mars 2018
Elevloggare: Kerstin och Nelly
Personalloggare: Lasse
Position: N28o37,7I W014o34l
Segelsättning: Focken och storen
Fart: 5,5 knop
Kurs: 265o
Beräknad ankomst till nästa hamn: 14/3
Planerat datum för att segla vidare: 16/3
Väder: Soligt, lätt bris, låg sjö och måttlig dyning.

Elevlogg:
Hej alla där hemma!
Denna dag har inte burit med sig så mycket att berätta om. Förutom att Lasse har gett sig av hemåt
(vi antar bara att han fick nog av oss) och vakterna byter nu vakttider, har det varit en vanlig dag med
två lektioner av fartygsbefäl.
Å just det! Focken och storen blev även satta under dagen. Vad finns det mer att skriva om? Det är
väl mareld på nätterna med delfiner som dyker upp då och då? Vi alla ser fram emot att få komma till
La Gomera och få sträcka på dem nu sjövana benen.
Denna kväll är spenderad spritt med några i salongen som ser på Pirates of the Carabien 2, andra är i
mässen och gör sitt, några är på vakt, resten är i hytterna och passar på att vila. Nu när det är
vaktbyte kommer många av oss få en hel natts sömn, vilket vi alla ser framemot.
Ja det är väl det, ingenting händelserikt har tagit plats. Hoppas ni har det gott och mysigt där hemma
☺

Personallogg:
Hej igen
Min sista logg för denna resa. Vi har haft det helt fantastiskt under mina tre veckor. Som mentor kan
jag inte annat än att vara oerhört stolt över mina elever, som föräldrar kan ni vara detsamma. Trots
ändrade planer ”hela” tiden så har humöret och äventyrslustan varit på topp. Vi har fått uppleva
massor tillsammans, skrattat, ätit gott, jobbat med skolarbete och haft det allmänt härligt. Vilken
besättning vi har, de är fantastiska allihop. Alltid engagerade och vill hela tiden göra allt för att vi
ombord ska ha det så bra som möjligt. De lägger ner ett oerhört gediget och bra arbete i kursen
FBVIII (fartygsbefäl), allt för att det ska bli så bra som möjligt för eleverna.

Det är inte ofta jag blir sentimental under mina seglingar, men denna blir nog extra svår att lämna,
just pga ovanstående.
Älva stävar nu vidare mot La Gomera och jag är övertygad om att de kommer få ett fantastiskt avslut
på resan.
Tack till hela gänget ombord!!!!
Lasse

