
Logg	från	A� lva	 

Datum:   26/4 2017 

Elevloggare:  Stella och Linnéa  

Personalloggare:  Rebecca 

Position: Till ankars utanför S:t Peter Port, Guernsey 

Planerat datum för att segla vidare: Fredag kväll 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Cherbourg lördag förmiddag 

Väder: Växlande molnighet, kall nordanvind 

 

Elevlogg:  

 

Hej! 

Dagen började med att vågorna hade lugnat ner sig lite sen gårdagen men det var fortfarande många 

som var sjösjuka men betydligt färre än igår. Vi har haft tre lektioner idag, först engelska, där vi 

förberedde för bokcirkeln imorgon, sen en lektion med seglingsprojektet där vi satt och diskuterade i 

grupper hur det har gått hittills och vad som ska förbättras. Sist hade vi förarbevislektion där det idag 

handlade om väder. Under eftermiddagen fick en elev gira mycket åt badbord när det helt plötsligt 

dök upp en boj på styrbordssidan.  

 Mot middagen så har vågorna lagt sig och vi har nu Guernsey i sikte. Vi har precis tagit ned seglen 

och alla var med och hjälpte till. Kl 20 räknar vi med att vi ska vara framme i Guernsey där vi ska 

ankra en bit utanför hamn. Imorgon får vi åka ribb-båt in till hamnen och gå runt i staden och jobba 

med våra projekt. Vi alla ser fram emot att få gå på fast mark.  Annars har det varit relativt lugnt då 

de flesta väljer att ta en tupplur emellan måltider och lektioner.  

Hej så länge! 



  



 

 

Personallogg:  

Som ni hör har det varit en fullspäckad dag med mycket lektioner och aktiviteter ombord. Efter att ha 

känt hur Älva kan gunga med vågorna var det många som kände sig lättade av att höra att vi kan 

ankra redan ikväll. Jag har själv tyvärr fått känna på sjösjukan och var nöjd med dessa nyheter. 

Imorgon får eleverna hela dagen på sig utforska ön Guernsey och på kvällen hålls sista engelska-

passen för denna resa.  

Kvällen avslutas med en och annan film. 

Varma hälsningar från oss alla! 

Rebecca 


