Logg frå n Alva
Datum: 6/2-2014
Elevloggare: Timothy och Ebba
Personalloggare: Robban och Zarah
Position: N30⁰ 00,256’ W010⁰ 14,093’
Segelsättning: -Fart: 4.2 knop
Kurs: 010⁰
Beräknad ankomst till nästa hamn: 7/2-2014
Väder: klar himmel
Dagens logg

Elevlogg:
Hej allihopa där hemma i kalla Sverige!
Denna dag började lite annorlunda med att brödrosten startade brand alarmet vilket fick alla som
inte hade vaknat att ställa sig på sina ben. Men annars har det varit vanliga studier hela dagen med
Sören, Lena och Maggan. Tentan inför klass 8 börjar närma sig och det märker man nu när det är
många som sitter med sina sjökort och pluggar.
Solen har skinit som bara den och delat med sig sin värme, folk har bränt sig och det är ingen brist på
vitamin D. Idag också så har vi haft turen med få se delfiner och idag fick vi besök av common
dolphins. Som mest så var det 8-9 st i fören. Dagen börjar avrundas och mögtockarna har styrt upp
en kväll med kärleks tema. Nu vankas det film och mys.
Vi tackar för oss och många kärleks hälsningar från mb11a till er där hemma!

Besättningslogg:
Hej på er där hemma!
När vi väl ätit frukost efter morgonens falsklarm inträder de dagliga rutinerna för alla ombord med
städning både ute och inne. Ännu en lugn dag utan vind så vi har tyvärr inte kunnat sätta segel. Vi har
däremot haft en svagdyning i två dagar nu som gör att Älva rullar. Vädret idag har varit strålande och
det märks av hos alla nu på kvällskvisten, många kräftor ombord! ☺
Robban har fortsatt att måla durken nere i maskinrummet, trots allt rullande ombord. På
eftermiddagen så satte vi nya rostfria block i fören på ribbåten som vi använder för att hissa upp den
i aktern på Älva. Till middagen serverades en jättegod fiskmooos som vår duktiga kock Frida med
hjälp av byssalaget, serverade! ☺
Idag fick vi en bekräftelse att vi har en kajplats i marinan i Agadir. Eleverna är förväntansfulla inför
morgondagen då vi ankommer till Afrika vid ca 09.00!
Massa soliga hälsningar
Zarah och Robban! ☺

