Logg frå n Alva
Datum: 27 februari 2018
Elevloggare: Anton och Joakim
Personalloggare: Caroline
Position: Las Palmas, Gran Canaria
Beräknad ankomst till nästa hamn: 2 mars 2018
Planerat datum för att segla vidare: 1 mars 2018
Väder: Soligt

Elevlogg:
Tjenahallå!
Vi vaknade upp till en god frukost som nya byssa-laget hade gjort, den fick en fet 10/10. Därefter
städade vi båten på våra nya områden som vi blev tilldelade med dem nya vakttiderna.
Sedan gick förmidagen förbi som vanligt med lektioner i FB och MB för att sedan äta en utsökt lunch.
Vi gick från Älva 13:45 sharp! Mot den platsen där vi skulle utföra våra andra hårdbottenexkursion.
Efter cirka en timme, 5km och ”100 grader Celsius” så kom vi fram till destinationen, för att sedan tio
minuter senare bli bortkörda av den spanska polisen, då det tydligen var för farligt vid stenklipporna.
Lasse försökte tappert prata sig ur situationen med marinbiologisk charm. Detta fungerade dock inte
så bra då vi några sekunder senare gick hem samma långa, varma väg vi kom ifrån. En mil senare i
kokhet sol med trötta fötter så belönade vissa sig själva med en glass, medan andra gick till stranden
och snorklade i det uppfriskande vattnet.
Nu har vi ätit middag och skriver loggen medan andra köper godis till ett inväntat starwars maraton.

Personallogg:
Hej där hemma!
Idag är det jag Caroline som skriver personalloggen. Jag är tidigare marinbiologi-elev från skolan och
jobbar nu på som matros på Älva och båtarna i Stocksund.
Som det flesta dagarna här ombord har det varit soligt och bra väder nästan hela dagen och trevlig
stämning såklart!
Under förmiddag var jag med och hade lektioner i fartygsbefäl om radiokommunikation till sjöss. Det
är en del av vad eleverna ska lära sig här ombord och tenta innan de åker hem. Vi gick igenom den
viktigaste delen om nöd- och varningsmeddelanden.
Resten av besättningen fortsatte med underhållsarbete på båten som jag hjälpte till med på
eftermiddagen. Just nu håller vi på att måla om däckshustaket vilket blir väldigt fint. ☺ Dagen
avslutades med en god middag och film-mys i salongen.
God natt!
/Caroline Matros

