
Logg	från	A� lva	 

Datum:  4 september 2018 

Elevloggare:  Wilhelm och Carmina  

Personalloggare:  Överstyrman Bengt 

Position:  10 M sydväst om Thyborön 

Segelsättning: Motorgång 

Fart: 7 knop 

Kurs: 210 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Ramsgate på lördag 

Väder: Svag vind, vacker väder 

 

Elevlogg:  

Tjenixen! 

Dagen påbörjades med en efterlängtad och härlig sovmorgon, trots det verkade alla lite småtrötta vid 

frukost. Det var ju trots allt en lång dag fram över. Efter några dagars rapportskrivande skulle den 

andra exkursionen påbörjas, denna gång vid en lång strand med många krabbor och strandade 

maneter. Alla vaktlag valde sitt område på stranden och började med fotografera  

undersökningsområdena, leta efter djur och växter. Sedan kom vi hem till en god middag gjord av 

besättningen, det blev köttfärssås och spagetti. Sedan börjades identifiering av arterna som vi hade 

hittat på stranden. Vid 18.30 så höll kapten Sören en väderuppdatering inför korsningen av Nordsjön 

över till England och Ramsgate. Vid 19.30 lämnade vi kajen vid Thyborön och började färden över. Nu 

förväntas en liten våg av sjösjuka. Simma lugnt! 

 

Med vänliga hälsningar  

Wilhelm & Carmina 



 

Pluggande och rapportskrivande medan vi stävar ut på den aftonstilla Nordsjön 
 

 

Personallogg:  

Hej ! Jag heter Benke  och är styrman ombord .Vi har ätit middag och klockan är kvart över  sex 

.Sören skall hålla en väder- och seglingsgenomgång inför  nästa etapp mot Ramsgate som kommer  

att ta några dagar i en sydvästlig kurs på 412 sjömil . Det skall bli kul att komma ut på havet igen, vi 

har tillbringat två nätter här på Thyborön. Det är en hamn som ligger i Limfjordens västra utlopp mot 

Nordsjön.  Jag har haft en del att göra så det har inte blivit mycket tid iland men det verkar vara ett 

mysigt ställe. Eleverna har säkert en del  att berätta och några bilder som visar hur det ser ut 

Hälsningar Benke   


