
Logg	från	A� lva	 

Datum: 16 maj 2017    

Elevloggare: Nelly & Hugo      

Personalloggare:  Lotta  

Position:  Ramsgate 

Segelsättning: Har under dagen seglat stor, fock och stagfock. 

Datum för att segla vidare: 18 maj 2017 

Datum för ankomst till nästa hamn: Oudeschild på Texel 20 maj 2017 

Väder:  sol med lite molighet, svaga vindar. 

Hallå där små blåbär!! 

Igår natt så satte vi kurs mot Ramsgate som vi sedan kom fram till idag. Vi har satt segel för första 

gången på denna resa, lite små skakigt i början med lite lätt gungade. Ingen sjösjuk hittills och det blir 

nog ingen heller förräns nästa seglats då vi nu står stilla i hamn, dock så är alla neddrogade på 

sjösjukepiller och plåster. Vi kom fram 16;30 svensk tid men 15;30 enligt den lokala tiden. Skönt med 

en timme extra sömn ;)  

Molnig start på dagen när vi tog oss fram över havet, sedan lättade det upp till en fin och solig 

himmel. Vissa har fått sin första riktiga upplevelse inom segling och att arbete ombord (inklusive mig, 

Hugo). Nelly har haft en härlig dag med matlagning följd av härlig sömn, maten var även väldigt god 

☺ Vi har plockat iordning i hela båten då engelsmännen älskar fina, stora segelskutor vilket betyder 



mycket gäster som stör vår sömn. 

 

Nu väntar alla otåligt på att få stiga iland och upptäcka den ljuvliga staden vid namn Ramsgate, som 

mot min förväntan faktiskt var ganska stor. Engelsk fudge och wifi nästa, hipp hipp hurra!  Ni får alla 



ha det så mysigt så länge så höres vi i nästa logg! Simma lugnt ☺

 

 

Personallogg:  

 



Efter en lugn natt på sjön kom vi så fram till Ramsgate under eftermiddagen. Ingen sjösjuka än så 

länge, tack och lov! Seglen Focken, Storen och Stagfocken sattes inte förrän på förmiddagen. Dagens 

seglats spenderade eleverna tillsammans med mig i engelskan, idogt skrivande på sina texter 

”Highlights” om olika upplevelser de haft under resan. De har även haft en introduktionslektion i 

kursen Fartygsbefäl med Göran samt gått vakt. Innan vi anlände till Ramsgate fick vi lov att cirkla runt 

lite i väntan på tidvattnet men vid 15:30 var vi väl förtöjda och kunde göra Rent Skepp. Stämningen 

ombord är mycket trevlig och positiv, vi är så stolta över våra duktiga och samarbetsvilliga elever som 

arbetar hårt och hugger i där det behövs. Imorgon bitti ser vi fram emot att ta tåget från Ramsgate 

till Dover för att besöka Dover Castle.  Ännu en spännande dag på vår häftiga seglats med Älva! 

Engelskfröken Lotta ☺ 

 


