
Logg	från	A� lva	 

Datum: 21/5 2017 

Elevloggare: Filip och Oskar 

Personalloggare:  Robban o Erik 

Position:  Oudeschild 

Datum för att segla vidare: I morgon middag 

Datum för ankomst till nästa hamn:  Helgoland 24/5  

Väder:  Varmt i solen. Kallt i skuggan. 

 

Elevlogg:  

Gokväll på er därhemma! 

Dagen startade lite tidigare än vanligt. Bussen som skulle ta oss till den förträffliga mudflaten skulle 

komma redan halv nio. Då skulle hela morgonrutinen med städning och frukost vara klar så att alla 

skulle kunna gå på bussen prick halv med all utrustning och mat som skulle behövas under dagen. Väl 

där var det till att plocka upp all packning vi hade med oss och gå sista biten till strandlinjen. På vägen 

dit möttes vi av hundratals får och lamm som alla försökte klappa. 

 



När vi kom fram så satte 2 från varje vaktlag på sig vadarstövlar och begav sig ut i leran med 

trädgårdsspadarna i högsta hugg och började ta prover. Resten av oss sållade ut de olika organismer 

som proven medförde och började artbestämma. Under nästan varje sten som fanns på stranden 

som vi vände på så kryllade det av krabbor i alla möjliga storlekar som snabbt sprang iväg i olika håll 

för att skydda sig från oss.  Vi hittade även enorma ostron och en liten eremitkräfta. 

 

Varma hälsningar från Oskar och Filip! 

 

 

 



Personallogg:  

 Ohoj. 

Efter vårt dagliga planeringsmöte direkt efter frukost så tog underhållsarbetet fart. Vi får passa på 

när eleverna är iväg och vädret är fint. Det har lagats rost på babords  däck och brädgång, styrbords 

utsida har fått en ordentlig rengöring. Nya bränslefilter till maskinerna, sjökort har rättats, 

reseplanering för resan mot Helgoland har gjorts. Vi har även hunnit med en sjukvårdsövning där en 

av våra spanska befälselever har agerat skadad där vi med hjälp av bår burit upp honom till ett 

fingerat helikopterdäck. Då är det bryggdäck som gäller där vi några gånger tidigare lyft skadade . När 

eleverna var tillbaka så hann vi även med några lektioner i fartygsbefäl.  

 Soliga hälsningar från oss, Erik och Robban 


