Logg frå n Alva
Datum: 2014-03-27
Elevloggare: Olivia och Markus
Personalloggare: Erik
Position: Marinan i Agadir
Segelsättning: Fart: Zero
Kurs:
Beräknad ankomst till nästa hamn: Onsdag kväll
Väder: Varmt, och vääääldigt soligt
Dagens logg:

Elevlogg:
Hej allihopa hemma i kylan!
Dagen börjades med specialfrukost, då byssan bjöd på toast. Detta var till vår kapten Björns ära,
eftersom det idag är hans födelsedag! Efter skönsång från hela båten drog vi igång med
morgonstädningen, jippi? På förmiddagen var det halvklasslektioner i religion och matte, där vi med
Kerstin jobbade med aritmetiska bevis, och med Magnus skrev vi frågor inför morgondagens träff
med en marockansk klass. Resten av dagens spenderade nog många i solen, och de flesta hade nog
också näsan i en navigationsbok. Imorgon stundar nämligen det stora provet i fartygsbefäl, och
salongen är fortfarande fylld med många elever, och lär vara det ett par timmar till.
Imorgon blir det tidig uppgång och noggrann städning så att fina Älva blir presentabel för våra
besökare!
Många kramar från Markus och Olivia!

Besättningslogg:
Salaam – aleikum.
Marocko. Agadir, en turiststad. Trevlig, men ingen gammal bebyggelse. Allt raserades vid en
jordbävning 1960. Hit åker marockanerna själva på semester så det är många olika nationaliteter.
Härligt att höra böneutropen igen, det är något speciellt. Bara runt hörnet från marinan ligger en
fiskemarknad med små restauranger, typ hål i väggen, där dom har pinfärsk fisk. Mycket gott.
Dom har också en farligt god glass här i marinan. Den slår det mesta, så där har vi varit ett antal
gånger redan.
Här ombord är det full aktivitet bland eleverna inför tentan imorrn. Mycken oro, men den tror jag
är obefogad. Det kommer nog att gå bra känner jag på mig. Vi ligger med aktern in mot kaj med båda
ankarna ute, s.k. ”medelhavstilläggning. Det innebär att vi har båda sidorna fria, mindre slitage på
fribord och reling samt att vi kan komma åt med underhåll på båda sidor.
Allt väl ombord för övrigt hälsar Erik

