Logg från Älva
Datum: 25/4-2015
Elevloggare: Petter
Personalloggare: Frida
Position: N 40° 51´ W 26° 14´
Segelsättning: Jagare, stagfock, fock, storsegel och mesan
Fart: 5,5 kn
Kurs: 050°
Beräknad ankomst till nästa hamn: 6 maj
Väder: Halvklart med större delen sol

Elevlogg:
Det är andra dagen sedan vi lämnade kaj på väg mot Portsmouth. Dagen började som vanligt med att
vi gick upp och åt frukost. Vid frukostmötet informerade våra lekansvariga om att en baktävling
skulle arrangeras med start ikväll och alla är minst sagt taggade, nu blir det nybakt varannan kväll
under resan .
Efter frukosten utförde vi den vanliga städningen av skeppets utrymmen och sedan var det dags för
lektioner. På grund av vågorna blev dock lektionerna lite konstiga. Seglingens första mattelektion
med Micke kantades tillexempel av flertalet pauser för att ta frisk luft, då Micke och somliga av oss
elever fortfarande jobbar med att bygga upp sjöbenen.
Utöver detta är det en vanlig dag till sjöss och vi börjar alla komma in i rutinerna med vaktgång igen.
Känslan som finns över båten nu när alla sitter och tittar på svensk splatterfilm är att dessa 11 dygn
kommer passera snabbt.
Anyhow, nu väntar en färdig tvättmaskin och lite splatterfilm.
Ha det gött önskar alla vi på Älva och ”we will see you at Peters” som seglarna brukar säga.

Personallogg:
Fint väder, härliga elever och inget land i sikte. De flesta är på topp men några känner fortfarande av
lite sjösjuka.
Seglen är uppe och huvudmaskinen är avstängd, vilket betyder att flera av eleverna kan hänga med
på maskinrond. När huvudmaskinen är avstängd, så blir det lättare att förklara vad vi matroser gör
nere i maskinrummet på våra ronder, då vi faktiskt kan prata med varandra.
Med baktävlingen är det full rulle med elever som springer runt och letar ingredienser i alla
stuvutrymmen. Det luktar riktigt gott från byssan 

Och på teven är det Harry Potter som går, vilket uppskattas av alla som inte riktigt tyckte om Vittra

Jag hoppas allt är väl på fastlandet
Mvh F

