
Logg	från	A� lva	 

Datum: 13 maj -15   

Elevloggare:  Tilde  

Personalloggare:  Magnus 

Position: Förtöjda i Haslar Marina, Gosport 

Planerat datum för att segla vidare: Lördag eftermiddag 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Hansweert, Holland, tisdag förmiddag 

Väder: Strålande sol 

 

Elevlogg:  

 

Hej alla där ute 

Med bara en natt på båten har vi fått allt annat än mjukstart. Två nationella prov i engelska, hör- och 

läsförståelse har vi hunnit genomföra idag! Även en hel del segelkunskap, praktiskt och teoretiskt. 

Mycket info och oroliga själar har lugnats med orden ”Vi pekar var ni ska dra”.  Besättningen har 

även hunsat oss i säkerhet och klätt ut oss till teletubbies. Men vi gillar dem ändå.  

Vi stormtrivs här, även om det är lite trångt för vissa av oss. Trångt… mysigt… vad är egentligen 

skillnaden? Vi har en bra besättning, roliga, snälla och alldeles, alldeles underbara! Lärarna likaså. 

Våran kock, Frida, blev vi direkt kära i när hon yttrade orden ” Ni får baka hur mycket ni vill och när ni 

vill” Tack Frida <3  

Den bästa platsen på båten är byssan; mat och musik! I skrivande stund strömmar gamla godingar ut 

i högtalarna och Freddy och Viccan bakar våra drömmar. Dessa drömmar ska nu fylla oss till bredden, 

både kropp och knopp.  

Stor jättekram till alla där hemma. Tilde 



 

Lärarlogg: 
Hej alla! 

Första hela dagen för MB13b kom och gick. Intensiv med nationella prov i engelska, 

sjömanskapsövningar och smarrig mat – tack byssalaget! Nu sitter många bänkade i salongen framför 

filmen ”dumma mig”. Andra är ute och kvällsfikar på stan. Lärarna ägnade eftermiddagen på 

Portsmouthsidan, rekandes morgondagens litteraturhistoriska stadsvandring. Bokat för 

morgondagen är även U-båtsmuséet. Full fart från början. 

Nu luktar det drömmar. Over and out! 

Mentor Magnus   

 

Kolla in besättningen för denna resa på nästa sida. 



 

Sören Engzell, befälhavare 

Stefan Alvå, lättmatros 

Robert Niesink, matros 

Petra Nyberg, andrestyrman 

Sofia Söderman, förstestyrman 

Frida Jacobsson, lättmatros och maskinansvarig 

Frika Wigur, kock 

Erik Ivarsson Soto, praktikant 

 


