Logg frå n Alva
Datum:

9 september 2018

Elevloggare: Ebba-Blaise och Gunilla
Personalloggare: Alva
Position: Förtöjda i Ramsgate
Planerat datum för att segla vidare: 12 september
Beräknad ankomst till nästa hamn: Portsmouth 14 september
Väder: Vackert och soligt.

Elevlogg:
Skepp ohoj landkrabbor!
Idag började dagen senare än vanligt. 10:30 serverades brunch efter en välförtjänt och uppskattad
sovmorgon. Efter brunchen städade vi som vanligt innan vi spenderade några timmar med att skriva
marinbiologidiskussioner och plugga inför kustskepparexamen. På eftermiddagen körde vi resans
första lekar ombord vilket innebar bland annat 30 personer i en 3-bäddshytt under norsk
kurragömma och högljudda hejaramsor efter laglekar. De fyra båtinspirerade lagen var Sextanterna
på första plats, Lotsarna på andra, Rostfria naglarna på tredje och Bogspröt på en stabil sista plats,
trots att de alltid är i fören. Efter lekarna fortsatte skrivandet innan Pasta Carbonara serverades till
middag. Nu på kvällskvisten fortsätter skrivandet för vissa medan andra chillaxar och spelar kort.
Ännu en fin dag i Ramsgate med andra ord!
Tre fjärdedelar av resan har gått med en väldig fart och vi ser fram emot den sista veckan med roliga
studier och utflykter, men inte att Mb17as tid på Älva ska ta slut för den här gången.
Simma lugnt!

(Pontus löste problemet med en trasig badrumslampa.)

Personallogg:
Hej allesammans!
Idag har jag, Alva – lättmatros, fått äran att skriva logg igen.
Vi i personalen hade tyvärr ingen sovmorgon idag, vi var uppe vid halv 8 som vanligt. Vi jobbade i
lugn och ro i några timmar följt av en otroligt god brunch! Vi fortsatte jobba efter brunchen och tog
en paus när lekarna startade. Kul att även vi i besättningen fick vara med!
Imorgon ska jag ut och utforska Ramsgate lite! Jag var med här i våras också, men hann inte kolla så
mycket i staden då. Så, imorgon blir det en busstur runt staden och på tisdag ska jag med eleverna till
White Cliffs off Dover, väldigt spännande!
Nu sitter vi bänkade framför tv’n för att kolla hur valet kommer att gå!
Hoppas alla har det bra där hemma!

