Logg frå n Alva
Datum: 05/15-16
Elevloggare: Alexander de Potocki
Personalloggare: Magnus Jödahl
Position: Förtöjda i Haslar Marina, Gosport
Planerat datum för att segla vidare: Tisdag 17 maj
Beräknad ankomst till nästa hamn: Texel, Holland, 20 maj
Väder: Sol, men lite kyligt och blåsigt

Elevlogg:
Hej alla oroliga mammor, pappor, syskon, mor/farföräldrar, kusiner och lärare.
Alla vi elever är fortfarande vid liv och mår bra (det kunde man inte tro va?). Vi har nu spenderat vår
första natt ombord på Älva. Igår var en lång och emotionell dag med många farväl och nya händelser.
Så som den tyngsta och näst längsta eleven i klassen kan jag med glädje meddela att sängarna är bra
och bekväma.
Dagens schema har sett ut som så att klockan 07:15-08:00 var det frukost som denna vecka vårt
tappra ’vaktlag 2’ går upp tidigare för att göra. Mellan 08:00-08:45 varje dag så är det städning av
egen hytt och båten.
Raskt efter (09:00-11:00) började vi med lektion och genomgång av båten. Idag så fick vi lära oss om
de olika segel och master vår båt har. (Här är en kort recap) Älva har tre större segel och sedan fyra
försegel. Båten har som max gått i 17,5 knop (utan motor) och det är svårare än man tror att vira ett
rep utan att den tvinnar sig…
Klockan 12 var det lunch och efter det (13:00-15:00) hade vi vår första historia- och engelskalektion
på båten. Eftersom Älva har ett begränsat utrymme så har vi lektion i delade klasser. Halva klassen
hade engelska i matsalen undertiden andra halvan hade historialektion i sällskapsrummet.
15:00-16:00 hade vi kontroll av räddningsdräkter, även kända som kräftdräkter (se bild så förstår ni
varför) och sedan kontroll av våra flytvästar.

Efter klockan 16:00 så var det ’eget arbete’, många elever gick in till stan för att köpa saker att pynta
sin hytt för att göra den lite mera festlig. Vi har allt från en hytt som har en ljusslinga och en levande
planta till rum med en pipande gris som maskot uppklistrad på dörren. Klockan 17:30 så var det
middag.
Som avslut så om jag skulle likna denna dag med en låt så måste det nog vara ``ABC´´ av Jackson5.
Klart ut landkrabbor!

Personallogg:
Hallå Sverige!
Ännu en finfin dag med en finfin klass. Samtliga har redan kommit in i vaktlunket ombord och
byssalaget levererar den ena läckerheten efter den andra.
Efter frukost och städning hade klassen genomgång av segelstationerna och seglingsteori. Efter lunch
startade vi äntligen med ordinarie lektioner. Ja, historian var efterlängtad.
Kvällen tillbringar vissa med skoluppgifter andra med en fika nere på byn.
Kvällens temalåt: I´m walking m Fats Domino
Tack och gonatt Magnus

