Logg från Älva
Datum: 11/9-15
Elevloggare: Christian Lennkvist Manriquez
Personalloggare: Petra Nyberg
Position: N 54 grader 54 minuter, O 13 grader 11 minuter
Segelsättning: Focken, storen, stagfocken och inre klyvaren är uppe.
Fart: 7,5 knop
Kurs: 230 grader
Beräknad ankomst till nästa hamn: Planerat datum för att segla vidare: Väder: En aning molnigt.

Elevlogg:
Älva rullar för fullt och de flesta har börjat känna av sjösjukan, efter vaktpassen i natt har alla brist på
sömn. Vi har satt segel och humöret är bra trots att de flesta är trötta och mår dåligt. Nu befinner vi oss
på tyskt vatten och inga andra fartyg syns till för tillfället. När vi väl ser andra fartyg så blir det en
nyhet.
Just nu sitter flera och tittar på film samtidigt som jag skriver loggen vilket är ett tecken på att vi i alla
fall försöker hålla humöret uppe som sagt! Bortsett från sjösjukan har vi det bra och maten är god.
Tankar går till er där hemma och vi saknar er.
Jag personligen visste inte att sjösjukan skulle slå mig så hårt men det har den, och den har slagit de
flesta rätt hårt också. Och snart är det dags för ytterligare ett vaktpass, därför blir loggen inte så lång
idag och det ber jag om ursäkt för, men en liten uppdatering blev det ändå. Tyvärr så finns inga bilder
från idag men dagen har inte bjudit på så många roliga händelser ändå. Bara elever som hänger över
relingen och kräks.
Tack för mig, ni där hemma lär nog sova gott i alla fall 
Med vänliga hälsningar,
Christian

Personallogg:
Hej!

Äntligen efter långa veckor i hamnen har vi nått öppet hav, inget land i sikte. En del båtar från babord
som kommer längs stråket från den östra sidan av Östersjön. Kanske skall de, som vi, gå igenom
Nord- Ostsee kanal eller igenom Drogden vidare norrut.
Dagen har bjudit på finfina vindar med styrkor mellan 12-14 m/s. Inte alltid de kommer från rätt håll
just när man skall segla, men idag har vi haft en trevlig slör, 7-8 knop hela dagen. Nu återstår att se
vad natten har att erbjuda. Det sägs att vinden skall vrida mot syd, vilket vi tacksamt tar emot för att
bibehålla vår bog, det är inte alltid populärt att slå eller gippa mitt i natten.
Vad som däremot är populärt, är att titta på film och äta kladdkaka. Filmtittandet har redan börjat,
tyckte just att jag hörde soundtracket till ”Jurassic park”, men fick veta att det var reklam och att de
egentligen skall titta på ”High school musical”. Kladdkakebakandet dröjer nog ytterligare någon dag,
men jag är säker på att det kommer igång snart, och att det inte slutar förrän någon gång strax utanför
pirarna i Gosport.
Hälsningar Petra Nyberg, överstyrman.

