Logg frå n Alva
Datum: 29/4 2019
Elevloggare: Alice Beermann och Arvid Jonsson
Personalloggare: Ylva Brandt
Position: N050°29,62 / W000°38,33
Segelsättning: Motor
Fart: 5 knop
Kurs: 160°
Beräknad ankomst till nästa hamn: 1/5 13.00
Väder: Sol med lätt bris

Elevlogg:
Hejsan hoppsan alla havskatter! Idag skriver allas favoriter Alice och Arvid logg!
För cirka fem timmar sedan lämnade vi Portsmouth, eller rättare sagt Gosport. Vi blev avvinkade av
Monas bästa vän Mike, ägare av ”MAA. MAA” är en PR‐byrå med inriktning mot det marina. På
föreläsningen lärde vi oss hur en reklambyrå kan arbeta och hur dess marknadsföring kan se ut. Vi
fick även lära oss om hur man marknadsför allt från en yacht till helt vanliga seglarplanscher. Sedan
dess har vi haft en fridfull resa, men nu övergår resan mot en mer intressant riktning. Ikväll bjuds det
på norsk karaoke och Annas smarriga maränger.
Med solen på styrbord sida njuter vi av vår sista segling mot Brügge, där vi möts av belgiska våfflor
och musslor. Äventyret börjar tyvärr leda mot sitt slut, men förberedelserna inför engelska nationella
har bara börjat. Med oförglömliga minnen så kommer vi alltid komma ihåg de gånger vi sett delfiner
hoppa runt båten, vårt ”Marvel Marathon” och kortspelarkvällar.
Vi tackar för oss, Alleballe och Arrebarre. Peace out våra havskatter!

Personallogg:
Så blev det min tur att skriva logg. Igen. En vild ”norskkareoke‐ stund” har precis avslutats med
skönsång till allt från ”Nothing else matters” till det vinnande bidraget i Mello. Fullt ös! Många
grymma insatser där Mona ska ha en särskild eloge.
Vi lade ut från Portsmouth vid 13.00 och passerade vackra Isle of wight” Tror inte att någon elev
undflytt att höra mig berätta något historiskt, kulturellt eller annat jag tycker är superbra med denna
vackra ö som varit mitt hem under några somrar. Tyvärr hann vi inte dit, men kanske nästa år! Visste
ni att det finns ett av Englands bästa ishockeylag där?
Idag var, som eleverna skrev ovan, Mike Shepherd, på besök och föreläste om marknadsföring.
Eleverna ställde både kloka och intressanta frågor och samtalet handlade om allt från exklusiva

ubåtar till det nyväckta intresset för Paddelboards. Mike var även inbokad för djupintervju till
seglingsprojektet av några av grupperna som drog nytta av hans expertis. Det är verkligen toppen att
höra eleverna diskutera metoder och huruvida de behöver samla in mer data eller ej. De tänker
verkligen på validitet och reliabilitet inför sina projekt och kämpar på fast det är motvind ibland när
fröknarna petar på både formuleringar, underfrågor och källhänvisningar. Vi ser verkligen fram mot
slutprodukten: 17 maj är det dags
Det är dock inte bara eleverna som är hjältar på Älva. Besättningen noterade ett seglarställ i vattnet
och följde så klart gängse normer vid en dylik situation. Så kl 5.35 pm (GMT) så vände Älva som på en
10‐öring och ett seglarställ i storlek small märkt med namnet Lewis fiskades upp. Lite spänning för
oss här framåt kvällen. Imponerande raskt handlat! (Det hela har rapporterats till berörd myndighet.)
I övrigt är livet på Älva som livet i vilket litet mini‐samhälle som helst‐ framför allt heta diskussioner
om tvättider får oss att tänka på livet hemma… Och hur man sorterar tvätt….
Imorgon är det dags för praktiska ergonomiuppgifter, seglingsprojekt och EU‐kunskap. En bra dag på
kanalen helt enkelt! Kanske kikar solen fram även imorgon.
Jag tror på riktigt att jag har ett av världens bästa jobb!
Ta hand om varandra och böj på knäna när ni lyfter tungt
Hils Ylva

