Logg från Älva
Datum: 8/9 2017
Elevloggare: Erika och Fanny
Personalloggare: Erik
Position: SV om Dover, på väg mot nollmeridianen.
Segelsättning: Ingen
Fart: 4 knop
Kurs: 235
Beräknad ankomst till nästa hamn: Söndag morgon
Väder: Regnskurar.

Elevlogg:
Hej alla där hemma!
Vi började dagen med att gå ut på stan och intervjua lokalbefolkningen, med lite olika resultat då inte
alla ville tala med oss… De som dock ville tala med oss var trevliga och vi träffade många intressanta
människor! Vid tvåtiden lade vi loss från kajen och började vår färd mot Portsmouth. Det har varit
rätt gungigt och sjösjukan har kommit tillbaka. Men vi har även haft roligt med att stå framme i fören
och låta vattnet splasha över oss!

Nu sitter vi och myser i salongen och tittar på film! Förhoppningsvis blir det lugnare imorgon, så att vi
slipper mer sjösjuka.
Kram från alla i Mb16a

Personallogg:
Hej.
Här stävar vi fram i trafiksepareringen med vinden rakt emot oss. Fotona talar för sig själva.
Väderprognoserna för ett par dagar sen visade på mer vind men har idag skrivit ner vindprognoserna
till ca 10 m/s vilket det nu blåser här på kvällen, och avtagande framåt morgonen. Det är vi glada för,
det är rätt bra sjöhävning ändå.
Jag har precis gått av 4-8 vakten och här nere i salongen är det lugnt och skönt och det tittas på film.
Det är värre för de tappra utkikarna uppe på bryggdäck. Men humöret är det inget fel på och det är
ju alltid kul med lite busväder att berätta om för de där hemma.
Så, Portsmouth nästa, trevlig stad där alla verkar älska att segla. Så mycket seglingshistoria, Isle of
Wight, the Solent där Americas Cup avgjordes på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet med
de fantastiska J-yachterna. Flera av de finaste byggdes i Gosport på Camper & Nicholsons varv. Vi
kommer att ligga i Gosport på en marina längs med ett fyrskepp som numera är en restaurant.
Gosport och Portsmouth skiljs bara åt av ett smalt sund där det går en färja över, så det är lätt att ta
sig emellan städerna.
Hej då, hälsningar från Erik och alla andra ombord.

