Logg frå n Alva
Datum: 2015-05-28
Elevloggare: Denise
Personalloggare: Jan
Position: Utanför Hanstholm
Segelsättning: Stagfock, fock
Fart: 5 knop
Kurs: 045 ̊
Beräknad ankomst till nästa hamn: Imorgon bitti ca 08.00
Planerat datum för att segla vidare: lördag eftermiddag
Väder: Växlande solsken samt regn. 10 ̊

Elevlogg:
Hej på er alla vart ni än är ute i världen!
Skutan för oss fram med full fart längs med Danmarks kust, vågorna är högre än vad de varit tidigare
på vår äventyrliga resa (ca 2-3m). Säkerhetslinan och skylten ”Flytväst på!” har varit uppe hela
dagen, vi vill ju inte förlora någon av våra kära skeppskamrater till havets djup. Vågorna har som sagt
fått vår skuta att luta och vi i byssalaget har kämpat å kämpat hela dagen med att hålla kvar redskap
samt all mat på plats. Humöret har varit på högsta nivå och musiken likaså trots det att paprikor
kommit flygandes med jämna mellanrum! ☺ I byssan har kocken Frida delgett oss sina amazing skillz
gällande råvaror exempelvis tomaten, Fredrik stod glatt och bara sög in all den kunskap han kunde ta
emot.
Kvällens middag bestod av kycklingklubbor m. potatisklyftor och en sallad samt två otroligt goda
såser (Julliscullis majo & Freddans fraiche sås).

Mitt i mitt skrivande står vaktlag 4-8 samt 8-12 uppe på däck för att ta ner bredfocken som vi seglat
fram med otroligt bra sedan 04:00 inatt, nästan för bra! Därav anledningen till att den tas ner, vi vill
inte komma fram för tidigt till vår nästa destination där ett spännande äventyr till akvariet Nordsøen
Oceanarium. Nu kom Cecilia in och yttrade sig om att det var en otroligt underbar vakt med vatten
ända upp till vaderna och det verkar som att de nyss blivit klara med att sätta segel. Nu seglar vi fram
med fock och stagfock och beräknas vara framme imorgon bitti!
”Älskade ängel …..” till det underbara Bert introt får jag avsluta detta loggskrivande. Tack och hej från
en glad tjej hoppas ni alla har det bra från lilla ja’
/Denise

Personallogg:
Eleverna har varit fantastiska, även fast många känner av olika virus som går runt för tillfället och de
börjar bli lite slitna, med lektioner och skolarbete varje dag, inkl. helger. Så vi kommer att få lite
välförtjänt sovmorgon och besök på vad som skall vara norra Europas största akvarium, i Hirsthals. Vi
har idag försökt ta hand om förkylningarna med en ingefäralemonad enligt eget recept – vi får se hur
det fungerar. Det har varit förvånansvärt lite problem med sjösjuka, med tanke på vågstorleken, och
humöret är fortfarande högt. Nu är den stora frågan om det blir arbete med den stora
mjukbottenrapporten eller en film ikväll.
Hasta Luego
Jan

Om man kollar noga ser man en dubbelregnbåge bakom flitiga Linnéa som håller utkik

