Logg från Älva
Datum: 12/9-15
Elevloggare: Linnea
Personalloggare: Björn
Position: Kiel, Bastionkai
Beräknad ankomst till nästa hamn: Texel onsdag kväll
Planerat datum för att segla vidare: Måndag morgon
Väder: Soligt och varmt

Elevlogg:
Hejsan allihopa var ni än är någonstans i världen. Dagen började med frukost som vanligt klockan
kvart över sju. Idag var många pigga och glada då det inte gungade lika mycket längre. Efter frukost
städades det överallt i båten, alla hjälpte till som inte var på vakt. Efter allt var städat och fint hade
vaktlag A, C och D sin första fysiklektion ombord och i med detta så kämpade alla vaktlag på med sina
fysikrapporter. Efter lunchen var det även dags för två vaktlag att ha sin VHF-lektion. På den fick vi
lära oss varför det är bra att ha en vhf och vilken kanal man alltid måste ha inne. Vid ungefär tretiden
var det dags att bärga alla segel för vi började närma oss Kiel. Då var det bara för oss allihopa att
knalla ut och upp på däck för att gå till våra segel stationer. När alla segel var bärgade kunde alla vi
som inte var på vakt fortsätta med det vi höll på med innan. Efter någon timma var vi nästan inne i
Kiel och då behövdes det lite hjälp uppe på däck. Vissa fick hålla i fendrar och två personer fick följa
med in till land med ribben för att kunna ta emot trossarna från Älva så hon smidigt skulle kunna
lägga till. Hela tilläggningen gick galant, möjligen har vi fått på oss några halvt sura tyskar för att vi la
till där de höll på att fiska. Men jaja.. När allt var fixat uppe på däck var det dags för middag. I stort
sett alla var nog hungriga så det var tur. Vi fick rödbetsbiffar med couscous och sallad. Det var riktigt
gott. Den middagen tackar vi vaktlag C och Frida för. När alla nästan ätit upp berättade Sören att de
som inte hade vakt fick möjligheten att gå iland så länge man var tillbaka vid klockan elva. Detta
utnyttjade många och gick ut för att utforska Kiel. Ett stopp på Tyska donken blev det såklart. Nu
börjar dagen lida mot sitt slut som vanligt. Allt går väldigt fort här. Men jaja det är en dag i morrn å.
Puss och kram skumbanan // Linnea

Älva i hamnen i Kiel

Man måste ju passa på att umgås lite även fast man har vakt. Här kan man verkligen se hur rooooligt
alla har!!!

Personallogg:
Efter en lugn seglats la vi till i Kiel, längst in i viken, efter att ha sicksackat oss fram genom en svärm
av segelbåtar. Både elever och delar av besättningen har varit inne i Kiel en vända och bunkrat godis
chips och annat ätbart. Samt passat på att uppsöka någon servering med gratis Wifi för att uppdatera
sin Facebook-sida. Väl tillbaka på båten var det spontanparty på däckshustaket med bomsittning
mm. Nu börjar dock lugnet komma krypande. De sista eleverna kom just ombord och många har
dragit sig tillbaka till sina hytter vilket jag också tänker göra nu.
God natt önskar Björn

