
Logg	från	A� lva	 

Datum: 23/5 2017 

Elevloggare: Emma och Martin 

Personalloggare: Frida   

Position:  Norr om de ostfrisiska öarna 

Segelsättning:  Focken och Stagfocken 

Kurs:  070 

Fart: 5 knop 

Datum för ankomst till nästa hamn:  24/5  

Datum för att segla vidare:   26/5 

Väder:  Halvklart, lite kyligt, 8 m/sek  

 

Elevlogg 

Tjenare alla landkrabbor!! 

Dagen började som vanligt med fantastisk frukost serverad av byssanlaget kl.07:15. Med en mätt 

mage fortsatte de vanliga rutinerna med städning och lektioner.  Dock fick vi nöjet att sätta segel 

kl.09:00, klyvaren, stagfocken, focken och storseglet. Medan vi sakta seglade framåt hade vissa nöjet 

av att ha marinbiologilektion med våran fantastiska Lasse eller för de lite lata, en behövlig tupplur. 

Som vanligt serverades lunch kl.11:30, idag bestående av kycklinggryta och för vegetarianerna 

couscous och små nuggets. GOTT!  Dagen har sedan fortsatts med lektioner, plugg, vakter och ett lite 

för högt sockerintag. När fröken ur slog 16:00 började vinden och vågorna komma, detta resulterade 

i att byssangänget fick ett svettigt träningspass när de försökte hacka grönsaker och samtidigt hålla 

koll på grytorna och deras balans. Trots det svåra klimatet i byssan serverades middagen i god tid och 

alla fick njuta av en stor lyxig buffé! Matkoma de luxe för många. Nu sitter de flesta ihopkurade i 

salongen och tittar på en underhållande film, för skratten ekar ombord. 

Vi saknar er alla där hemma och hoppas att ni har det bra! 

Stora kramar från Emma och Martin! Resten av klassen inkluderat. 

Simma lugnt. 

 



  



 

Personallogg: 

Hej allihopa, 

Idag har det varit en skön dag på sjön. Vi har seglat större delen av dagen och njutit av det mysiga 

rullandet. Även om inte alla mår jättebra av båtens krängningar så har humöret varit på topp bland 

både besättning och elever. 

Idag har eleverna inte bara haft marinbiologi utan också haft en lektion i lanternor och dagersignaler. 

Det har varit riktigt roligt att ha lektion med elever som ställer många frågor och vi har även gått 

igenom en del tokiga exempel på definitionen av ett fartyg.  

Dagen rullade på och många elever är taggade på att komma iland på Helgoland för att köpa mer 

snask och få åka över till ön bredvid för att titta på sälar. Även större delar av besättningen är sugna 

på att komma iland och ta sig en titt på öns djurliv och natur. 

Hoppas ni har det bra 

Mvh Frida 


