Logg från Älva
Datum: 10 maj 2019
Elevloggare: Alexandra Brantberger och Klara Ökvist
Personalloggare: Lasse
Position: Brygge
Segelsättning: För motor
Fart: 5 knop
Kurs:265
Beräknad ankomst till nästa hamn: Lördag ca 17.00
Väder: Soligt med lite moln ca 15 grader

Elevlogg:
Tja tja loggen! Idag gick vi upp lite tidigare (frukost vid 06.45 istället för 07.15) eftersom vi skulle
skriva nationella prov i engelska vid 9-tiden. Efter frukost blev det städning även denna dag.
Städningen involverade allt ifrån skrubbning av däck till vår dagliga rengöring av hytterna. Efter
städningen begav vi oss iväg mot en festlokal där vi skulle göra vårt nationella prov. Vi blev
välkomnade med en stark röklukt och kondomautomater på väggarna. Provet klarades av galant och
de flesta är nog överens om att det är skönt att ha det överstökat. Vi begav oss sedan tillbaka mot
fartyget där spagetti och köttfärssås serverades. Eftersom vi hade haft en tuff morgon med prov blev
vi belönade med lite fritid efter lunchen. De flesta begav sig då in till Brygge stad i solskenet och
souvenir-shoppade eller tog bilder på de fina husen. Eftersom Belgien är känt för sin goda choklad
var det många som byggde på godisförrådet. Efter en dag av fritid blev det sedan dags för middag –
kycklingsoppa och hembakat bröd med brieost som uppskattades mycket. Direkt efter middagen var
det tid för avgång mot Ramsgate. Några av vaktlagen gick upp på däck för att hjälpa till att kasta loss
och många andra var på plats som stöttning. Om vi har tur kommer seglen också att hissas upp ca kl.
20.00. Då kommer varje segelstation som vi valde igår att hjälpa till att få upp seglen på plats och
förhoppningsvis kommer vi att segla under natten.
Nu är det snart dags för tårta och kladdkaka som blev kvar från gårdagen och sedan ska vi ladda upp
och sova gott inför en ny dag imorgon. Hoppas ni föräldrar inte saknar oss allt för mycket då detta är

bara början på en spännande resa! God natt 

Personallogg:
Hej
Resan ner till Älva gick helt enligt planerna. Vi blev som vanligt varmt välkomnade av besättningen.
Nu har det gått ett par dagar till kaj i Brygge och det är skönt att äntligen vara på väg.
Elevernas beskrivning av lokalen där de skrev nationella provet är kanske något överdriven. Det var
visserligen ingen skollokal utan mer av en ungdomsgård/festlokal. Dock fungerade all utrustning
klanderfritt. Själva provet flöt också på utan någon som helst anmärkning.

I engelskan har eleverna en stor uppgift där de ska skriva om två ”highlights”, antingen från Brygge,
Dover eller Ramsgate. Därför ägnade många av dem eftermiddagen åt att hämta inspiration från den
vackra staden.
Imorgon kommer vi till Ramsgate sen eftermiddag. Där kommer eleverna under vår vistelse göra
intervjuer med lokalbefolkningen. Vi kommer också att besöka Dover Castle på söndag.
Just nu har vi lagt till i slussen i Zeebrygge för att slussa oss ut i Engelska kanalen.
En segling börjar inte på riktigt förrän man lämnat den första hamnen, vilket vi nu har gjort. Eleverna
är väldigt spända och förväntansfulla inför kommande segling och hamnar. De är lyhörda för all
information som besättningen ger dem. De är fantastiska, det här kommer bli en härlig segling, det
märks redan nu!
Hälsningar
Lasse

