Logg frå n Alva
Datum:

14 September

Elevloggare: Lucas och Anton
Personalloggare: Erik
Position: 54o01 N 8o17 E
Segelsättning: Storen, Fock, Stagfock
Fart: 8,6 knop
Kurs: 238o
Beräknad ankomst till nästa hamn: Onsdag den sextonde
Planerat datum för att segla vidare:
Väder: Mulet med inslag av regn

Elevlogg:
Tjena Lucas och Anton B här! Denna dag har varit full av skojigheter och lärodomar. Vi började våran
dag med att lämna kajen i Kiel och därefter forsätta genom Kiel kanalen. En perfekt tilläggning
gjordes i slussen ut från Kiel kanalen och alla var på däck för att se det sista av Kiel kanalen. Vi var
lyckliga nog att få ta del av tre superintressanta lektioner….. ;) Engelska, Vhf och Sjömanskap. Vi fick
sätta segel vilket gjordes galant om vi får säga det själva. Men dagens stora händelse var såklart att
Villhelm fyllde år. På Villes födelsedag så var det en självklarhet med en lite sång och godheter som
uppskattades av alla på vårat kära skepp.

Älva i slussen i Holtenau, på väg in i kanalen

Personallogg:
God kväll.
Så var vi ute på Nordsjön, härligt. Samling halv sju i morse, 4-8 vakten och besättningen gjorde klart
för avgång. Klockan sju var vi iväg mot Kielkanalen som ligger några distans norr om Kiel. Allt gick
mycket smidigt, man ska igenom två slussar, en i Östersjön och en i floden Elbe som sen mynnar ut i
Nordsjön. Vi hade tur, ingen väntetid, bara att åka in i båda två. Vi hade räknat med att vara ute
framåt sex-tiden. Nu var vi ute redan runt fyra. Nu är det sen kväll ombord, alla sover utom vakten.
Vi har halvvind från sydväst som kommer bli till sträckbog lite senare när vi lägger om kursen mot lite
mer syd. Vindprognosen sa att det skulle blåsa på lite i natt så vi tog ett rev i storseglet innan vinden
kom. Nu blåser det på rätt bra, men vinden kommer från land så det är ingen sjö att tala om. Det går
riktigt fint nu, 6-7 knop gör vi.
Mot ön Texel ! Hälsningar från Erik.

Tysk ingenjörskonst när den är som konstigast; svävande bilfärja som hänger i linor under bron

