Logg från Älva
Datum: 2014-02-03
Elevloggare: Ellen Björck, Martin Werner
Personalloggare: Lasse
Position: 28⁰ 51’ N, 13⁰ 49’ W
Segelsättning:
Fart: 0 knop
Kurs: Stillaliggande
Beräknad ankomst till nästa hamn: 7:e februari
Väder: Soligt och härligt!
Dagens logg

Elevlogg:
Hej alla vänner, syskon, föräldrar, släkt och övriga loggläsare!
Denna dag har varit en så kallad ”softardag”, innehållande en del solning i hängmatta, pluggande på
däck och givetvis några lärorika lektioner i både Fartygsbefäl och Marinbiologi. Vi har lärt oss om
fyrkaraktärer, radar samt fortsatt vår rapportskrivning inom hårdbotten. Marinbiologilektionen var
den sista på denna resa eftersom Lasse åker hem imorgon. Vi vill passa på att tacka honom för
mycket intressanta lektioner och spännande exkursioner.
Dagen till ära har vi fått två nya passagerare på skeppet; Maggan och Lena! Välkomna önskar vi er!
Förhoppningsvis sköter vi oss lika bra tillsammans med er och blir bara lite vildare.
Imorgon åker vi vidare mot Agadir i Marocko. Resan dit kommer att ta tre dagar och vi har därför
bunkrat upp med diverse chips och läskdrycker, födan för vår överlevnad här ombord.
Trots chips och läsk sköter vi hälsan och Älvas ”träningsläger” fortsätter att ta fart. Några av oss
besökte under dagen ett trevligt utegym medan några andra tog en uppfriskande löprunda längs
Lanzarotes strandkanter.
De flesta ombord har valt att spendera kvällen ute på någon av hamnens trevliga tapasrestauranger
och mest troligt är väl att det blir en smaskig milkshake därpå.
Kort sagt mår vi alla väldigt bra och njuter av resan till hundratio procent!
Soliga hälsningar till alla er där hemma!

Besättningslogg:
Hej
Sista loggen för mig, jag lämnar denna trevliga klass och besättning för den här tiden. Vi har haft det
fantastiskt trevligt och upplevt mycket saker tillsammans. Tyvärr har vädret inte visat sig från sin fina
sida hela tiden. De flesta vi pratat med här nere säger att det är den kallaste och ostadigaste vinter
de har haft på länge. Dock är det inget synd om oss alls, det är fint med svenska mått mätt.
Eleverna har skött sina vakter och lektioner mycket bra, de har lärt sig väldigt mycket, både inom
marinbiologin och sjömanskapen.
Generellt känns det som vi sett något mindre av marina däggdjur än vanligt, men det ändrar sig
säkert på vägen mot Agadir, får vi hoppas.
Denna min sista dag har eleverna haft lektion i fartygsbefäl, och ett vaktlag har haft sin egen lektion i
marinbiologi.
Återigen, tack Mb11a och besättningen för en, som vanligt, härlig och trevlig segling. Nu får Magnus
och Lena fortsätta.
Lasse

