Logg från Älva
Datum: 7 september 2018
Elevloggare: Irene & Wilmer
Personalloggare: Jungman Pontus
Position: Förtöjda i Ramsgate Royal Harbour
Planerat datum för att segla vidare: 12 september
Beräknad ankomst till nästa hamn: Portsmouth 14 september
Väder: Vackert men lite blåsigt

Elevlogg:
Skepp o’hoj landkrabbor!
Dagen började med att vi seglade ner till hamnstaden Ramsgate i England. Inte bara Dover utan även
Ramsgate har vita klippor, de klarvita magiskt bländande klipporna var minst sagt en fröjd för ögat.
Sedan förberedde vi oss för att lägga till i hamnen där tidvattnet var häpnadsväckande. Väl i hamn
var det dags för rent skepp-städning, då hela fartyget städas rent inför ankomst till hamn. Rent skepp
avslutades med ett oväntat roligt vattenkrig bland de som städade däck. Efter den goda middagen
gick majoriteten av besättning och elever iland för att utforska den idylliska staden Ramsgate. De
kommande fem dagarna förväntas med nya spännande äventyr för både oss elever och besättning.

Kramar från Irene & Wilmer

Personallogg:
Hej hopp!
Idag var sista dagen till sjöss på detta sjöben. Det märks på både elever och besättning att vi hållit
igång i snart tre veckor. Nu börjar gränserna för humör och ork att testas. Glada miner och gott
samarbete råder ombord. Det är fint att se hur alla i klassen ställer upp för varandra i vått och torrt.
Ja, senaste dygnet har faktiskt varit lite vått, under den tidiga morgonen blåste det upp och vi körde
maskin för att komma in i Ramsgate vid högvatten. Motsjön gjorde att det stänkte upp litet på däck
vilket fascinerade eleverna. Väl framme i Ramsgate ligger vi vid en ponton med större yachter. Så
gott uppförande och ordning på däck råder. Ship shape Bristol fashion som de gamla skutskepparna
säger. I hamnen är tidvattnet så att det vid lågvatten är en stor sandbank mitt i bassängen. Vid
högvatten glider pontonen upp längs långa pelare och Älva följer snällt efter. Lågvattnet väntas
sjunka ytterligare till nästa vecka. Eventuellt kommer vi t.o.m att stå på botten under absolut
lågvatten. Imorgon blir plugg och återhämtning! Kanske även någon kul lek!
/Pontus
PS. Här kan ni hålla koll på oss: https://se.webcams.travel/webcam/fullscreen/1349702410 DS

