Logg från Älvå
Datum: 25 augusti 2020
Elevloggare: Axel och Jessica
Personalloggare: Matrosen Frida
Position: 60° 24.1 ’N 018° 21.9 ’E
Segelsättning: Inga segel är hissade
Fart: 5,9 kn
Kurs: 145°
Beräknad ankomst till nästa hamn: Gotska Sandön 27 augusti på morgonen
Väder: Halvmulet, mycket svag vind

Elevlogg:
Hej alla ankungar!
En del av oss började dagen med en riktigt trevlig kalldusch som är en del av vaktlaget taskmörtarnas
miljöprojekt. Alla fyra vaktlag ansvarar för varsitt miljöprojekt som ingår i vårt gymnasiearbete. Sedan
åt vi alla en redig frukost. Vid slutet av frukosten berättade Paulina i vaktlag Lipsillarna, som har
jobbat i byssan den här veckan, om deras trerätters middag som de ska ha ikväll. Då berättade hon
om middagens tema, vilket är klädbyte mellan kön och även hur bordplaceringen ska se ut.
Efter att Paulina hade berättat om trerättersmiddagen började Nils prata om det skeppsmöte som
han och Linus hade haft dagen innan med en del av besättningen och hur de hade pratat om att vi
var en toppenklass. Efter den mycket goda frukosten började den dagliga städningen i både hytter
och allmänna ytor. Efter städningen började lektionerna. Ha en fortsatt bra kväll!!

Personallogg:
Hej allihopa,
Idag har det varit en lugn dag till sjöss. Inte så mycket rullande och en hel del sol gjorde så att vakten
gick lite fortare.
Själv har jag haft en väldigt rolig vakt och fått lite småsaker fixade här o var på båten.

En hel del elever har varit uppe på bryggdäck och visat de knopar de har lärt sig i praktiskt sjömanskap och alla var jätteduktiga. Andra gjorde sina praktiska övningar inne i styrhytten med vakthavande befäl.
Nu ligger vi till ankars söder om Öregrund och avnjuter en trevlig trerättersmiddag som denna
byssavakt har lagat. Som förrätt fick vi tomat och mozzarella med rödlök, varmrätten bestod av
ugnsbakad potatis med kyckling och bea och efterrätten var kladdkaka, en återkommande favorit ☺
Hoppas ni har det lika bra hemma som vi har ombord // Frida

Det fantastiska byssagänget förbereder kvällens trerättersmiddag.

Sofia trollbinder eleverna med sina VHF-lektioner

Samling på däck efter kvällens Crossdressing-middag.

