Logg frå n Alva
Datum: 11/2 2014
Elevloggare: Gabriella och Alexandra
Personalloggare: Magnus
Position: N 29⁰ 44.705’ W 011⁰ 53.024’
Segelsättning: Inre klyvare, stagfock och fock
Fart: 4,5 knop
Kurs: 260 grader
Beräknad ankomst till nästa hamn: Fredag morgon
Väder: soligt
Dagens logg

Elevlogg:
Hej alla där hemma!
Idag har det varit en solig och fin dag till havs, men tyvärr en del vågor. Det har varit som en vanlig
dag till havs på Älva, med lektioner och vakt som vanligt för alla krigare som inte mådde dåligt. På
mattelektionen fick vi en gruppuppgift om indirekta bevis (som inte är det lättaste) som ska hjälpa
oss inför den individuella inlämningen som vi har på torsdag. I ekonomi var det självstudier idag
eftersom läraren tyvärr låg utslagen av sjösjuka vilket passade oss alla andra sjösjuka utmärkt. Byssan
har gjort ett toppen jobb idag med jättegod mat och ett muntert humör trots att diskmaskinen inte
fungerat.
Några lyckliga få fick även se små havssköldpaddor flyta i vattnet. Dock har det varit brist på andra
marina däggdjur. För de som vågade sig ut på däck väntades solen, så många satte sig på läsidan och
chillade, lyssnade på musik eller pluggade.
Massa kramar och pussar skickar vi hem till er/ Gabriella och Alexandra

Besättningslogg:
Så fort som vi kom ut från hamnen i Agadir så kom det höga långa vågorna. Genast så började hela
fartyget gunga rejält och flera började känna sig lite ”trötta”. Gungandet har fortsatt hela natten och
har börjat avta först nu på eftermiddagen. Lektionerna idag vart därför lite glest befolkat bitvis, men
många tappra kom och härdade ut. Det har därför inte heller hänt så mycket speciellt att berätta om
utan en helt vanlig dag till havs. Nu efter middagen börjar aktiviteten öka igen och det ryktas om film
ikväll i salongen. Dagarna går och vi börjar ana slutet på resan men först ska vi ha några toppendagar
till. Ha det bra i värmen!

