Logg frå n Alva
Datum: 8/3 2018
Elevloggare: Lovisa och Madeleine
Personalloggare: Zarah
Position: N30°08’ W010°19’
Segelsättning: Vindstilla tuffar vi fram för motor
Fart: 4 knop
Kurs: 060°
Väder: Sol och moln om vartannat, ca 18 grader C

Elevlogg:
Hej hopp i stugan!
Vi har det lite för bra här borta på Atlanten där man varken ser land eller båtar. Våra vyer är istället
böljande hav, delfiner som simmar längst med båten och en plaskandes havssköldpadda här och där.
På morgonen hade vi lektioner i fartygsbefäl och marinbiologi. Det här med powernaps blir allt mer
vanligt förekommande på Älva och mellan varje lektion blir det ofta en fyra minutrare. Vi älskar det ;)
Alla har även fått svar på VHF provet vi gjorde för någon dag sedan. Det gick väldigt bra för klassen.
Vad mer ska man säga? Byssan kämpar på trots att allt far och flyger, det blev ett vaktlag klädda i
tomatsås idag. Livet på sjön är annars lugnt och stilla. Fantastiskt nog har det inte varit någon som
spytt eller varit sjösjuk under denna seglats, peppar peppar!
Lasse är superspanaren på däck och är redo med kikaren vid alla tillfällen. Förutom havssköldpaddor
och delfiner har vi sett sejval och några oidentifierade valar samt sjöpungar.
På kvällen underhölls vi av en presentation om Marocko och en film om båtarnas utveckling som
Seaweed och Ship happens stod för. Nu är alla gottesugna och sugna på ännu en Harry Potter film, vi
får se vilken det blir!
Tjollihop gallop nu hoppar vi iväg till filmen. Bäst för er att ni också gör det.

Personallogg:
Hej på er!
Precis som eleverna skriver ovan så har vi det oförskämt bra ombord. Solen har gassat under dagen
och vi gungar sakta mot Agadir. Ankomst beräknas efter frukost i morgon, fredag. Vi vill vänta in
ljuset innan det är dags för förtöjning. Det finns många små fiskebåtar och fiskeredskap utanför
hamnen och då är det skönt med lite ljus så man lättare kan se allt.

Humöret ombord är på topp, vilket man kan förstå när vädret är fint och vi ser delfiner,
havssköldpaddor och valar i täta intervaller. ☺
Utöver sjövakterna så har eleverna haft lektioner i marinbiologi och fartygsbefäl. Idag fick dem en
genomgång i miljö och lagstiftning under fartygsbefälslektionerna.
Nu efter middagen har många gått för att vila inför nattvakten, vissa tittar på marelden som lyser upp
i vågorna och några har bäddat ner sig i sofforna framför en film.
Ha det bra där hemma och tack för lånet utav era fantastiska ungdomar, dem är glädjespridare här
ombord. ☺
/Styrman Zarah

