Logg frå n Alva
Datum: 25/8-14
Elevloggare: Joanna och Lukas
Personalloggare: Mattias
Position: Askrikefjärden
Segelsättning: Inga
Fart: 9 knop
Kurs: 105
Beräknad ankomst till nästa hamn: kl 22.00
Väder: Molnigt med skiftande regn

Elevlogg:
Hej loggen!
Efter en lång skoldag så fick vi äntligen packa på våra väskor på Älva.
Efter ett känslosamt hejdå till våra familjer och vänner la vi äntligen ut från kajen.
Efter det så har vi inte hunnit med så mycket, vi har tagit upp Älvas ribb, ätit en god pastasallad från
hamnkrogen och stuvat undan packningen.
Strax efter att vi lagt ut så började det regna men för tillfället har det slutat och molnen har lättat
föröver, vi hoppas på bättre väder imorgon.
Just nu står några på vakt och resten umgås och inväntar mötet som sker klockan 20.00.
Med glada hälsningar från Lukas, Joanna och resten av klassen!

Besättningslogg:
Ombord på Älva har det arbetats frenetiskt den sista tiden, för att få allt klart till avgång, så det är
inte utan, att det kändes som en befrielse när vi äntligen gled ut från pontonen i Stocksund och
vände kosan österut, mot skärgården. Vår första etapp blev inte så lång, utan vi kommer att ligga vid
Lådna Låren i natt, dit vi kom klockan 22. I morgon tar vi itu med förtrogenhetsutbildning och diverse
övningar innan vi går vidare mot Karlskrona, vår nästa hamn.
Stämningen ombord har varit toppen, och en del av eleverna har fått känna på att få styra Älva
genom skärgården, medan andra har fått hjälpa till med andra sysslor ombord. Nu när klockan
närmar sig midnatt, är det tyst och stilla ombord, och jag tror att de flesta sover efter en händelserik
dag.
Jag som skriver detta heter Mattias Nyman, och jag kommer att vara kapten på Älva ner till Brügge.
Hälsningar Mattias

