Logg frå n Alva
Datum: 5/2-2014
Elevloggare: Madeleine och Loke
Personalloggare: Lena
Position: N 29 ̊ 33.423 W011 ̊ 47.362
Segelsättning: Ingen
Fart: 0 knop
Kurs: - grader
Beräknad ankomst till nästa hamn: Fredag morgon
Väder: Strålande sol

Elevlogg:
Godkväll på er alla där hemma!
Idag är det Loke och Madeleine som står för dagens loggskrivande. Denna morgon började med att
alla morgontrötta fick en väckning av en kall liten dusch. Sedan har vi gått enligt sjöschemat och haft
lektioner i både ekonomi, matte och sjömanskap. Första sköldpaddan sågs vid 9 tiden på min
(Madeleines) vakt, dagen följdes sedan åt av delfiner, (common och bottelnosed) som hoppade längs
båten och även en stor val på nära håll. Eftersom Lasse har åkt var det dock svårt att bestämma
vilken art det var… Stor var den i alla fall. Förutom all spaning som gjorts har vi njutit av horisont,
himmel och hav vilket innefattar många brända näsor. Efter middagen avslutades dagens aktiviteter
med skeppsmöte vilket betyder att två elever och delar ur besättnigen går igenom vad som hänt
senaste veckan och vad som behöver tänkas på kommande. Imorgon hoppas vi på lika fint väder, nu
är det dags för vakt igen!

Besättningslogg:
Hej på er där hemma i slasket! Magnus och jag anlände till ett varmt Lanzarote på måndagkvällen.
Mellan seglingarna hinner man glömma bort hur lyxigt det är att kravla sig upp till framdukade
måltider som sedan vips dukas undan och själv lyfter man inte ett finger. Lektionerna funkar bra även
om elevernas kunskaper om privatekonomi och utgifter lämnar en del i övrigt att önska. Idag har det
varit fantastiskt väder, mycket sol och nästan ingen vind så mellan lektioner och måltider har vi legat
och stekt oss på däck. Jag missade valen och är lite sur över detta. Ska komma ihåg att ta med mig
glasögonen från hytten imorgon.
Vänliga hälsningar Lena

