Logg från Älva
Datum: 30 Maj 2014
Elevloggare: Izabella Simonsson MB12b
Personalloggare: Mikael
Position: N57°28 E016°59
Segelsättning: Stagfock, fock och mesan
Fart: 7.6 knop
Kurs: 024°
Beräknad ankomst till nästa hamn: Lördag eftermiddag
Väder: Växlande molnighet
Dagens logg:

Elevlogg:
Hejsan Svejsan alla vuxna som vill ha hem sina små gullebarn.
Dagen började med skönsång för födelsedagsbarnet(vuxna) Hanna som idag fyller 18 år. Hon firades
med presenter och äran att få välja dagens kvällsfilm, ”Känn ingen sorg”. Efter skönsången så var det
frukost och sedan började städningen och vakt för mig. Klockan 9 avbröts vakten och lektionerna
blev inställda för då började VHF-provet. De flesta tyckte provet var lätt och förhoppningsvis rockade
vi fett. Efter lunchen var uppäten och alla var mätta och belåtna så åkte vi under dagens stora
attraktion, Ölandsbron. Eftermiddagen fortsattes med fysikplugg inför nationella nästa vecka, men
som avbröts av Ludde som hade fått en makeover av Janita med plattången i högsta hugg. Så nu har
vi även en fripassagerare ombord som tror han är hetare än Stureplans stekare. Till middag
serverades en trendig pullad biff-burgare som var mycket uppskattad och speciellt av
födelsedagsbarnet. Kvällen fortsatte med fysik, film och starten av Killergame. Killergame går ut på
att man ska döda så många som möjligt under de två dagarna som är kvar. Man får ett namn, en
plats och ett vapen vilket kan till exempel vara döda Lisa på backen med en vattenslang. Så nu går
ingen säker…

//Bella

Besättningslogg:
Hej alla där hemma.
Nu är det inte så lång tid kvar innan Älva seglar in i sin hemmahamn. Dagarna rullar på och går in i
varandra så det är knappt man vet vilken dag det är. Idag hade eleverna VHF-prov och förhopningsvis
så klarade alla sig. Eleverna har också börjat repetera fysikkursen inför det kommande Nationella
provet som de skall skriva när det kommer hem och jag har nog aldrig sett dem jobba så hårt. I
skrivandets stund så sitter en skara elever och tittar på ”Känn ingen sorg” samtidigt som några elever
försöker locka in sina offer (se elevloggen) till olika skrymslen på båten, det går omväxlande bra för
dem.
Nu skall jag gå och baka äppelpaj till middagen imorgon. Ha det bra hemma så ses vi snart.
//Mikael

