Logg frå n Alva
Datum: 19 april
Elevloggare: Max Rooslien, Alexander Schöllin
Personalloggare: Aron Holmberg
Position: utanför Jersey
Planerat datum för att segla vidare: 23/4
Beräknad ankomst till nästa hamn: 24/4
Väder: Soligt

Elevlogg:
Skepp ohoj!
Idag har vi fortsatt vår segling till Jersey. Dagen har börjat med en vacker soluppgång följt av
att en val och några delfiner siktades. Under frukosten så blev vågorna höga och båten
gungade vilket resulterade i dagens händelse: frukosten åkte i durken. Det har varit en solig
dag med en temperatur på 18 grader. Tack vare detta väder har vi haft möjligheten att få
jobba lite på brännan som resultera i att halva klassen bränt sig….
Dagen har varit lugn och eleverna har arbetat med seglingsprojekten och framgången har
varit stor hos många. Vissa valde däremot att ligga i nätet och njuta av solen.
Nu ser vi Jersey på distans över det vackra glänsande och stilla havet. Ikväll kommer vi ankra
utanför Jersey kust på grund av tidig ankomst. Den här överfarten har varit betydligt mer
lugn och harmonisk än resan innan. Kvällen kommer att avslutas med en filmkväll med
välförtjänta chips och dipp.
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Vag

Personallogg:
Hej!
Aron här ☺.
För de som inte vet vem jag är så jobbar jag som lättmatros här ombord och har varit på Älva till och
från hela vintern.
Som vanligt så måste jag säga att eleverna som kommer hit till oss från Stocksund är fantastiska att
jobba med. Dom tar hand om varandra och ställer upp med en generellt väldigt bra inställning.
Dagens segling från Fowey har varit väldigt lugn och skön med en strålande sol och lugnt hav. Det
märks att det nu gått ett par veckor och alla börjar hitta rätt bra ombord.
Med en bra känsla i kroppen gick vi i solnedgången in mot Jersey och himlen visade sig från sin bästa
sida.
Tidigare under dagen såg vi troligtvis någon form av val men de försvann snabbt så tyvärr kunde det
inte tydas vad för art det var och vi fick inte heller några bilder. Men alla som råkade vara på däck
blev såklart glada och lite exalterade.
Imorgon skall vi ta oss in till Jersey och närmare bestämt St. Helier vilket iaf jag ser mycket fram emot
då jag senast var här ca 23 år sedan!
Har även haft lite lektioner i navigation och sjömanskap vilket eleverna trots sen eftermiddag och
längtan ut till solen var bra med i matchen ☺.
Nu är det dags för mig att sova inför en lång härlig och förhoppningsvis solig dag imorgon.
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Aron Holmberg

