Logg frå n Alva
Datum: 4 september
Elevloggare: Johanna, Gustav
Personalloggare: Linda Stenbäck
Position: 32 M öster om Yorkshire
Segelsättning: Stagfock, fock och storsegel
Fart: 4,5 knop
Kurs: 185°
Beräknad ankomst till nästa hamn: 5
september
Planerat datum för att segla vidare: 7
september
Väder: Molnigt

Elevlogg:
Hej
Idag har det varit en helt normal dag på Älva.
Vilket innebär en massa plugg, redovisningar
och spenatsoppa över hela durken. På grund
av den grova lutningen och sjön har tallrikar,
mat, datorer och elever flugit som om de vore
fåglar. Redovisningarna var baserade på
musikaliska intressen i engelska. Vi fick reva
segel på grund av den hårda vinden som var
upp mot 17 m/s i byarna. För vissa börjar
längtan efter en riktig säng och dusch komma
krypandes runt hörnet och klaganden kan
höras om man lyssnar.
Nu fortsätter pluggandet inför nattens
inlämning, och folk börjar längta till
morgondagen då vi äntligen får land under
fötterna efter 4 dygn av konstant gungande.

Personallogg:
Idag är den sista heldagen för mig ombord Älva, tyvärr. Precis när jag har fått mina sjöben och inte
alls känt mig sjösjuk. Men man ska ju sluta när man är på topp!
Idag har det varit en hel del gungande och eleverna har äntligen förstått skälet till varför vi alltid ber
dem att ”sjösurra” lösa föremål ombord. Många av oss har även fått byta kläder efter att ha gått en
sväng ut på däck, jag själv fick hälla ut någon liter havsvatten ur mina gummistövlar. Men rekordet
för ombyten måste vara 5 par byxor, inte bara på grund av havsvatten, utan även tevatten. Eleverna
har verkligen kämpat på riktigt bra idag, trots vågorna har de gått på sina lektioner, skrivit på sina
marinbiologirapporter och byssalaget har lyckats laga fantastisk mat fast att det gungat som attan.
Just nu sitter en hel del och småpluggar, umgås, sjunger med i musiken som spelas i salongen och
äter godis. Det är bara för härligt ombord i stunder som detta och jag känner att jag inte är riktigt
redo att lämna Älva, dess härliga besättning och MB15a.

Hälsningar från Linda

