Logg frå n Alva
Datum: 28/5 2019
Elevloggare: Jonas Lundgren & Kristian Johansson Kalzén
Personalloggare: Frida
Position: N 57°14,1’ E 011°50,7’
Segelsättning: Mesan, Storsegel, Fock, Stagfock och yttre klyvare
Fart: 7,1 knop
Kurs: 175 grader
Beräknad ankomst till nästa hamn: Ankring vid Ven i morgon förmiddag
Väder: soligt med lätt molnighet

Elevlogg:
Skepp och hoj här har vi skoj!
Dagen började med vågor på vågor. Otroligt kul
på vakt men otroligt segt i byssan. Nytt vakt lag
vid plåtburken, vi har varit överallt och
ingenstans. Låt oss börja…
Vattnets smatter spelar sjöns melodi med solens
glans skimrades som smaragder i däcksbänkarnas
dagg. Regnbågarna skimrar i fören när solen och
vattnet möts i vårens dans över bogens spröt.
Pärlor av svett rann ner över pannan när
musklerna spändes och seglet hissades upp. Vind
tog oss för styrbords halsar och horisonten kom
allt närmre. Bland västkustens öar släpptes Lasse
av med vit näsduk i hand och tårarna i halsen.
Tiden timmens slag var slaget och Catarinas
lektioner har börjat. Hon har tagit med något
som sätter hjärtat i halsen på oss alla och
guldkant på dagen, dansens sändning har börjat.
Vinden viskar vårt namn och för oss vidare till vårt nästa mål. Ven.
Goder afton kära läsare med sorg avslutas dagens predikan om livet på Kattegatts vatten. (vinkar
med vit näsduk)

Personallogg:
Hej allihopa,
Dagen har varit riktigt fin med sol och bra vind. Vi seglar nu med huvudmaskin avstängd och
tystnaden är riktigt ljuv!
Vi har som sagt släppt av en av våra lärare, Lasse, på Öckerö. Medan vi låg och väntade utanför så
vinschades vår ribb ner och Robban körde in Lasse till land, sen vinschades ribben upp och färden
fortsatte mot Ven, där eleverna ska gå på Tycho Brahe‐muséet och lära sig mer om astronomins
historia.
Idag har jag hållit lektion om miljö och människor. Vi har diskuterat sjöfartens påverkan på den
marina miljön runt om i världen och hur vi ombord jobbar för att göra allt vi kan för att vår påverkan
på miljön ska vara så liten som möjligt.
Vi har även pratat om allemansrätten på sjön och hur man gör med olika sorters avfall på både små
och stora fartyg.
Nu sitter eleverna och kollar på de fina filmerna de har gjort till idrotten, där de alla har gjort en
dansfilm med egen koreograferad dans 
Hoppas ni har det bra hemma
//Frida

