Logg från Älva
Datum: 5 september 2020
Elevloggare: Linn och Herman
Personalloggare: Frida
Position: Till ankars söder om Tjärnö
Planerat datum för att segla vidare: Måndag den 7 september
Beräknad ankomst till nästa hamn: Smögen den 7 september sen eftermiddag
Väder: Blåsigt, klart väder men ganska svalt

Elevlogg:
Idag har varit en spännande dag. Vi började dagen med en snabb frukost för att sedan göra
oss i ordning för vår hårdbottensundersökning. Vi åkte med ribben över till naturreservatet
Tjärnö. Där åkte våtdräkterna på och några från varje vaktlag i vattnet för att ta prover från
botten. Där hittade vi allt från krabbor, sjöstjärnor, havstulpaner till blåstång till tångräkor.
Kort därefter började vi nyckla (artidentifiera) de organismer vi hittade. Väl tillbaka på båten
bjöds vi alla på en fantastisk ost- och skinkpaj. Resten av dagen har vi flitigt pluggat inför
morgondagens prov: Fartygsbefäl klass 8. Efter allt pluggande serverades en god middag,
med tårta till efterrätt, eftersom Jessica fyllde år idag!

Personallogg:
När eleverna är av båten så dansar besättningen på bordet ;)
Nej då, idag har det varit full fart på besättningen med olika arbeten ombord. All från att knacka rost
och måla till att lägga ut vår rutt till nästa destination.
Vår överstyrman var med iland på morgonen för att hjälpa Linda (läraren) med
hårdbottenexkursionen, de var alla lagom blöta när de kom tillbaka ombord för att köra igång med
pluggstuga inför morgondagens FBVIII-tentamen. Själv var jag iland på förmiddagen för att hjälpa
kockan med lite proviantering och andra inköp till båten.
Vår maskin-matros har skjutsat alla ombord ut på deras äventyr och även jobbat med underhåll i
maskin.
Andre styrman har varit upptagen uppe på bryggan hela dagen med ruttplanering m.m.
Så full rulle ombord hela dagen. Och medan vi har utfört våra vardagliga sysslor har vi även haft
ankarvakt då det blåser på ganska bra här på västkusten.
Och så fick vi en sån fin avslutning på denna fina, soliga dag genom att få sjunga för Jessica som fyllde
hela 18 år idag 
Hoppas ni har det bra där hemma!
// Frida

