Logg frå n Alva
Datum: 23/4‐2019
Elevloggare: Anna och Christoffer S
Personalloggare: Johan C
Position: N 49° 42,1’ W 002° 02,8’
Segelsättning: Ingen, vi går för motor
Fart: 4,5 knop
Kurs: 057°
Beräknad ankomst till nästa hamn: 11:00 imorgon 24/4
Planerat datum för att segla vidare: 26/4 mot Portsmouth
Väder: Molnigt

Elevlogg:
Hej alla där hemma!
Dagen började som vanligt klockan 07:15 med frukost i byssan. Efter frukost var det dags för den
dagliga städningen innan avfärd från Jersey till nästa destination Cherbourg. Resan har hittills varit
väldigt lugn och skön. Dagen bestod av handledningsmöten med lärarna Ylva och Mona samt
förarintygslektioner om väder. Besättningen har tränat på William’s turn, vilket är när man övar på
att rädda någon som ramlat överbord. Av ren professionalitet så har vi inte använt oss utav någon
försökskanin, vi kan försäkra er om att vi har använt livlösa livbojar. Under dagens vakt så fick vi syn
på en val! Vilken typ av val kan vi tyvärr inte svara på, men häftigt var det. Nu har vi precis ätit upp
middagen vilket var ypperligt god. Nu har alla lite fritid innan vi ska kolla på Saving Private Ryan inför
morgondagens besök på D‐day. Läs även morgondagens blogg för att få veta mer om denna
intressanta upplevelse.
Ha en fortsatt trevlig kväll och hoppas att alla simmar lugnt där hemma!
Önskar Christoffer S och Anna

Personallogg:
Hej från ett stilla hav!
Johan heter jag och läser på Marina läroverkets YH‐utbildning ‐ Skärgårdskapten, här ombord är min
roll jungman/praktikant.
I skrivande stund går vi sakta (5 knop) med strömmen som för oss norrut mot vår nästa destination
Cherbourg. Vi kastade loss vid niotiden imorse från St Helier på Jersey efter några fina soliga dagar. Vi

gick ut på högvatten och det var en lugn och trygg avfärd med en mycket erfaren lots ombord.
Vädret är fint om än lite disigt. Nästan helt vindstilla.
Ankomsten till Cherbourg är planerad till imorgon mitt på dagen och avståndet dit är inte speciellt
långt. Det gör att vi har gott om tid att hitta på andra saker som t ex att göra man‐över‐bord‐övningar
som är något man måste göra med jämna mellanrum.

/Johan

