LOGG FRA N ALVA
Datum: 15/11-16
Elevloggare: Jens (och Ivar)
Personalloggare Ingela
Postiton: N33⁰42 W008⁰25
Segelsättning: Storen, focken och yttre klyvare
Fart: 5,5 knop
Beräknad ankomst till nästa hamn:
Väder: gungar lagom med 7m/s

Elevlogg: natten var lugn och det hände inte så mycket men vi hade
turen att se två fartyg långt bort i horisonten. De var en härlig och
behaglig natt. Vårt skift varade från 00-02, vi var rätt pigga ändå men
det har ju sin förklaring, vi sov under hela dagen så fort vi hade
frivakt. När vi väl blev avlösta så gick vi och la oss och gick upp vid
sjutiden för att få i oss lite frukost. Vi tog havregrynsgröt som vanligt,
med lite hallonsylt såklart! Det har varit en ganska lugn dag i övrigt
förutom att vi var tvungna att ta ner stagfocken för reparation. Under
vår vakt på dagen såg vi en fiskebåt en bit ifrån men vi var inte i
närheten av den. Annars så seglade vi på med ett härligt gungande. Vi
hade det soligt och härligt på däck när vi hade VHF lektion. Vi har
även haft teorilektion om segelbåtar med Bengt och svenska om
satsdelar med Ingela. Nu sitter vi här och lyssnar på rockmusik och
skriver logg. Snart är det nog dags att försöka få sig en blund innan vi
ska upp på 02-04 vakten.

Personallogg
Så har vi haft ännu ett dygn till havs med fin segling. Nu sitter
rutinerna och sjösjukan har lagt sig. Till frukosten fick
elevrepresentanterna redovisa sitt protokoll från gårdagens
skeppsråd. I stort sett är alla nöjda med seglingen hittills, både
elever, besättning och lärare tycker allt flyter på bra..;) Det någon
elev saknade var fler citrusfrukter. Det kommer vår duktiga kock Frida
ordna i Marocko.
Vi kunde följa schemat och genomföra alla lektioner. Under VHFlektionen var det nödanropen som nöttes in: ”Pan pan pan” och
”Mayday mayday mayday!”
Under kvällen har vi haft en av våra berättarkvällar med vår egen
skådespelare ombord. Vi har sett en thriller som Mats både har
skrivit manuset till, regisserat och spelar huvudrollen i. Efteråt fick
eleverna ställa frågor om filmen som handlade om illegal
organhandel. Mycket intressant!
Nu lyser månen på oss och det är dags att sova om man inte har vakt
vill säga.

