Logg från Älva
Datum:

14/04-2015

Elevloggare: Fanny och Freddy
Personalloggare: Frida Wigur
Position: 34°23°N, 19°04°W
Segelsättning: Stagfock, fock och storsegel (motorsegling)
Fart: 5 kn
Kurs: 275
Beräknad ankomst till nästa hamn: 19/4
Planerat datum för att segla vidare: Väder: Mulet med spontana regnskurar

Elevlogg:
Tja tja loggen!
Idag är vår andra dag ute till sjöss på väg till Azorerna, dock känn det redan som dag sju. Vi
satte segel i morse efter en lugn natt, men trots att seglen är uppe så gungar det på rejält. På
grund av detta ligger halva klassen däckade i sina hytter medan resten pluggar eller kollar på
Pirates of the Carribean.
Annars har det inte hänt särskilt mycket. Under marinbiologilektionerna arbetade vi med
våra rapporter, och under fartygsbefäl samt sjömanskap var det fritt arbete. Precis innan
middagen skymtades dock flera delfiner, vilket resulterade i att nästan halva klassen stod i
fören och blev dränkta av vågorna. En annan cool grej var att vi såg portugisiska
örlogsmaneter, en spolades till och med upp på däck!
I natt är det dags för vaktlagsbyte, vilket innebär att detta är vår, vaktlaget Sustainable
Seamen, sista logg! Vi vill passa på att tacka vaktlaget Bulldogsarna och kock-Frida som
kämpat på i Byssan trots jobbig sjögång och leverarat goda måltider varje dag!
Därför blir det tack och hej från oss, vi hörs iland!
/Lina, Linnea, Nils, William, Freddy, Fanny och Jakob Ö.

Personallogg:
Hejsan!
Det är lite kalltigt och småskumpigt, och som flickorna skriver så har byssalaget fått kämpa
en del i vågskvalpen. Byssan ligger längst fram i skutan och trots att det inte verkar som att
det går så mycket sjö så kan det rulla en herrejössesmassa helt plötsligt. Byssan är också
varm och luktar mat, och detta kan lätt framkalla sjösjuka. Men detta har de löst galant. Idag
höll vi humöret uppe med disneytema på eftermiddagen.
Det är andra resan jag gör med denna klass och jag tycker det är så himla kul att se dem igen.
Det märks att de har varit här en gång tidigare på deras rutiner och hur de arbetar ombord.
Tillexempel när storprovianteringen kom ombord på Teneriffa så ställde de upp sig på en fin
rad och körde ”langen går” utan invändningar. Det uppskattas av oss i besättningen och
framförallt av mig som kock.
Nu sitter alla och har samkväm i salongen och ser på Pirates, en av alla de filmer som är
obligatoriska för alla resor. Jag måste sett den första filmen 15 gånger, men det är sak
samma, den är ju bra.
Nu ska jag gå och dricka lite te med min kära kollega matros-Frida och det får avsluta den är
loggen.
/KockFrida

