Logg från Älva
Datum: 2014-09-12
Elevloggare: Torbjörn och Vincent
Personalloggare: Robert
Position: N 52 29,742 E 002 34,976
Segelsättning: focken
Fart: 2,7 knop
Kurs: 195 grader
Beräknad ankomst till nästa hamn: 16:00 lördag
Väder: sol och molnigt

Elevlogg:
Idag har vi haft vackert väder och genomfört lektioner som vanligt. Många kloka
hjärnor som har studerat för de kommande examinationer. Till kvällen bjöds det
på trerättersmiddag där förrätten var en smakrik räkmacka som följdes av en
huvudrätt beståände av kyckling filé, hasselbackspotatis, rödvinssås och haricot
vertes på sidan. Till dessert vankades glass serverad i apelsinhalvor toppad med
apelsinsås. Varje person vid bordet fick även ett armband samt ett hemligt
uppdrag som skulle utföras under middagens gång. Exempel på ett sådant skulle
kunna vara ’’ ropa ariba varje gång någon nyser’’.

Bild på byssangänget

Besättningslogg:
Hej på er alla som följer oss. Nu har vi varit ute till sjöss i tre veckor. Tiden bara flyger i väg och vi
närmar oss England. Som tur är har det varit en lugn segling eller det har varit för lite vind så vi har
gått för maskin i stort sätt hela tiden men det har varit skönt med lugnt vatten. Vädret har varit fint
och väldigt varmt för årstiden det kunde ha varit höst stormar. Vi har fått njuta av Nordsjön och det
är kortbrallor som gäller. Byssagänget (vaktlag C) har tagit våran trerätters middag till en ny nivå
med fantastisk mat och teater och spex. Jag skrattade mig igenom hela middagen. Evelina och Sofia
hade gjort jätte fina armband som vi fick till middagen och som jag kommer att spara som minne. Jag
har lärt mig nya saker varit sjösjuk för första gången och det är väldigt roligt att få vara med på den
här resan. Nu ser vi fram emot en trevlig vistelse i England. Ha det gott där hemma.
Matros Robert.

