Logg från Älva
Datum: 1/5 2015
Elevloggare: Alexander Virgin
Personalloggare: Frida Wigur
Position: 48°20.868’ N 11°39.068’ W
Segelsättning: Stor, fock och stagfock
Fart: 5.5 knop
Kurs: 87 grader
Beräknad ankomst till nästa hamn: Tidigt 5/5
Planerat datum för att segla vidare:
Väder: Molnigt

Elevlogg:
Äntligen fredag! (eller vilken veckodag det nu är). Dagen började rätt gungigt, delvis på grund av
båtens krängningar men även för att det var första dagen på en ny vakttid, vilket innebär nya
städområden. Redan efter frukosten började vinden dock mojna och så även vågorna. Det blev en
lugn dag som rullade på som vanligt. Mycket fartygsbefälplugg men även en och annan film. Sagan
om ringen 3 varvades av Lilla sjöjungfrun 2 och en och annan popcornskål konsumerades. Det märks
att folk börjar få slut på sina snacksförråd, förhoppningsvis klarar vi abstinensen tills vi når
Portsmouth. Båten doftar gott av chokladkaka och i skrivande stund står kön uppradad bakom mig då
sista delen av baktävlingen har dragit i gång. Efter detta kommer semifinalerna ta vid och med lite tur
har vi en vinnare när vi når Portsmouth. Efter bittert nederlag i förra omgången har undertecknat nu
hämtat sig och ser fram emot kvällsfika, lite mer fartygsbefäl och sedan sömn.
Alex

Personallogg:
Dagen var lugn, enda tills jag glömde bröden i ugnen på 180 grader, tre timmar. Riktigt långkok. Jag
fick ett psykbryt, stormade ner i frysen för att kyla ner mig och släpa upp något att äta för imorgon.
Insåg då att diverse varor hade trillat ner från sina hyllor och låg och rullade på durken, vilket
resulterade i svårigheter att finna det jag sökte plus ett heliske att få igen dörren. Mer psykbryt.
Efter en lång ramsa av svordomar så lyckades jag få fram något att laga för imorgon.
Så imorgon blir det alltså en brödfattig frukost. Tur är väl då att vi frossar i bakverk var och varannan
kväll. Ikväll mötte chokladbollen den lite mer originella chokladkaskelottkakan. Valet av vinnare var

lika omöjligt som vanligt men decisions has to be made. Så imorgon avslöjar vi vinnaren. Sen drar vi
igång med semifinalerna direkt, så att vi har krönt ett vinnande baklag lagom till Portsmouth. 
Nu är det dags att krypa till kojs. Natti Patti allihopa.
/KockFrida

