Logg från Älva
Datum: 10/5 2014
Elevloggare: Gustav Dahlqvist, Janita Österberg
Personalloggare: Magnus Jödahl
Position: N 51o 24.355´ E 003o 27.354´
Segelsättning: Fock
Fart: 10 knop
Kurs: 87o
Beräknad ankomst till nästa hamn: Imorgon förmiddag
Väder: Växlande molnighet, 17 m/s i vindstyrka
Dagens logg:

Elevlogg:
Skepp ohoj svennebojs!
Idag har vi haft en dag på sjön med mycket vind och en del illamående. Dagen började lugnt, många
som var sjösjuka kom tillbaks desto starkare. Under resan över kanalen började dock vågorna gå
väldigt höga och även många hårdföra började känna av en del.
Under en del av färden gick vågorna mycket höga och en halv flod sköljde in över däck, vi har varit
tvungna att stänga dörrarna in till salongen. Tyvärr hittade vattnet in ändå genom ett litet otätt
fönster.
Under dagen har vi alltså tagit oss in genom takluckan för att ta oss till och från styrhytten.
För övrigt har vi fått mycket fritid, som har tillbringats med att mumsa godis och titta på film.
Mmmm… nu blev vi hungriga, ska nog gå och äta brownies!

Besättningslogg:
Hej Sverige!
Bra tryck på sjön idag. något i stil med 17 m/s, rakt akterifrån. Vi gör god fart, och det kränger en del..
Inombords har vi rullat på med lektioner. Folk ger järnet med sina historiaarbeten, vissa kompletterar
gamla synder. På engelskan har Eva kört på med redovisningar av de undersökningar och intervjuer
som gjordes på stan i Portsmouth.
Engelska kanalen är ganska smal och dessutom vältrafikerad så det gäller att vara alert på utkiken.
Just nu ser vi en hel del båtar och land. I salongen ges Forrest Gump och folk pluggar i matsalen. Det
har bakats också. Fruktpaj och brownies.
I morgon åker jag hem och det är med blandade känslor. Kanonklass och kanonbesättning. Vi har haft
det riktigt trevligt tillsammans.
Magnus

