Logg frå n Alva
Datum: 1/9-14
Elevloggare: Hanna och Catta
Personalloggare: Lasse
Position: Uddevalla
Segelsättning: Fart: Kurs: Beräknad ankomst till nästa hamn:
Väder: Växlande molnighet

Elevlogg:
Hej alla nyfikna!
Vi har precis ätit middag i form av fiskpanetter med potatis och remouladsås. För några timmar
sedan la vi till i Uddevalla och sedan dess har de flesta jobbat med sina fysikrapporter som ska vara
inne imorgon (panik!). I morse hade vi sovmorgon till 10:30 då de som jobbar i byssan hade lagat
brunch. Väldigt skönt att få sova ut ordentligt! I övrigt har vi inte gjort så mycket idag, vi har städat
båten i vanlig ordning.
Lasse anlände till Älva för inte alls längesedan och han fick en stor applåd när han gled in i Mässen.
Han drog lite info angående morgondagen då vi ska börja vår brandutbildning. Det ska bli spännande!
För kvällen har vi inget specifikt planerat, men det lär väl bli som vanligt att vi kollar på film
gemensamt i Mässen, spelar kort eller går runt och utforskar Uddevalla.
Precis innan middagen var Catta, Kerstin och Lou ute och gick i ”stan” och fick åka en väldigt fräsch
raggarbil tillbaka till hamnen av två trevliga Uddevallabor som var lite nyfikna på båten ☺
Nu ska vi fortsätta skriva på våra rapporter för att följaktligen göra Uddevalla farligt.

Fred ut!

Lasse är selfiekung!

Schysst åk!

Besättningslogg:
Hej allihop
Återigen på Älva! Efter en fyratimmarsresa med tåg fick jag som vanligt ett varmt och trevligt
välkomnande när jag klev ombord på Älva. Det är riktigt härligt att träffa eleverna och besättningen
igen. Jag har följt deras tidigare dagar via loggen och vet att allting bara är bra här ombord, vilket
märktes direkt när jag kom hit.
Just nu sitter de flesta med den sista fysikuppgiften för Magnus. Trots att det är sista kvällen innan
inlämning så är de ganska avslappnade och har full koll på uppgiften.
Imorgon ska vi vara på brandstationen kl 08 där eleverna ska göra sin brandutbildning. Den pågår i
två dagar och vi lämnar Uddevalla på onsdag kväll för att ta oss till Lysekil. Där kommer vi bl.a att
besöka Kristinebergs marinbiologiska forskningsstation.
Vi hörs igen
Lasse

