Logg frå n Alva
Datum: 7 maj -17
Elevloggare: Rebecka och Douglas
Personalloggare: Petra
Position: Engelska kanalen, Dover Strait
Segelsättning: Motorgång
Fart: 5 knop
Kurs: 045
Beräknad ankomst till nästa hamn: Brügge i morgon förmiddag
Väder: Mestadels sol

Elevlogg:
Hej alla landkrabbor!
Idag har vi fortsatt våra resa till Brügge som vi antagligen kommer lägga till vid runt lunchtid imorgon.
Dagen har varit ganska tråkig och de flesta av oss vill nog bara komma fram. Vi har gjort det vi kunnat
för att hålla oss sysselsatta med plugg inför förarbevisprovet och projektredovisningarna. Till lunch
blev det väldigt god fläskfilé med potatisgratäng, till middag blev det kyckling med ris och curry som
även den var utsökt. Det enda intressanta från denna dag var när ett annat skolfartyg från Norge
passerade oss, som tyvärr var lite större och finare! Men men man kan ju inte ha allt här i världen.
Hälsningar Douglas och Rebecka

Personallogg:
Vi närmar oss slutet på en dag som känts ovanligt lång. Som vanligt var det frukost vid 7.30. En grå
morgon men fortfarande relativt lugnt vatten utan allt för mycket vågor. Dagen har rullat på enligt
våra vanliga rutiner med städning, lunch, middag och vaktbyten. Eleverna har jobbat hårt med både
sina projektarbeten och pluggat inför förarbevisprovet imorgon. Några tränade på knopar och andra
tränade på sina tvättmaskinskunskaper. Det finns helt enkelt alltid nåt att lära sig här ombord på
Älva. Framåt eftermiddagen kom solen fram och gav oss en fin avrundning på dagen. Efter ett dygn
till havs börjar man känna av lite lappsjuka och dagens happening var när vi blev omkörda av det
Norska skolfartyget Christian Radich. En imponerande skuta, 20 m längre och lite ”finare” men vi

misstänker att de inte har lika trevligt ombord som vi har det här på Älva. Hela klassen kom upp på
däck och det vinkades lite innan de lämnade oss bakom sig för att sedan försvinna i horisonten.
För att få dagen att gå har eleverna även ägnat sig åt att ”pranka” varandra. Enligt rykte var det lite
gröna ärtor inblandade men inga allvarliga skador har rapporterats.
Tack för idag och god natt, nu ska vi sova som prinsessan på ärten och drömma om ankomsten till
Brügge imorgon.
/Petra

