Logg från Älva
18/04-2015
Av: Mikael Malmkvist
Personalloggare: Lasse
Position: 8°22,020 N / 27°08,767 W
Segelsättning: Stor, Fock & Stagfock
Fart: runt 5 knop
Kurs: 260°
Beräknad ankomst till ön Faial är imorgon (söndag) mellan kl. 10-11.
Planerat datum för att segla vidare är den 23/04-2015
Vädret här på Älva har idag varit klart med en hel del vind.

Elevlogg:
Hallå alla därhemma!
Denna lördag började tidigt med en tung nattövning för det berörda vaktlaget. Vid femtiden på
morgonen ökade vinden rejält och vred samtidigt. Detta medförde att båtens fart ökade till över 10
knop i byarna i den kolsvarta natten. Nattvakten fick sedan skota hem alla satta segel (Stor, Fock och
Stagfock), för att vi skulle kunna segla på rätt kurs. Att skota hem dessa segel var tungt och
spännande. Extra ”cred” till Alice, Edgar, mig själv och ”Besättnings-Frida” som kämpade med detta i
ungefär 40 minuter och till Sebastian T som stod för manövreringen inne från styrhytten.
Själva dagen började som vanligt med en god och välbehövlig frukost medan dagen grydde och solen
tittade fram. Solen stannade sedan kvar och dagen blev mycket klar och fin, även om vågorna blev
större framåt eftermiddagen/kvällen och vinden var riktigt frisk. Under dagen fick vi även göra ett
slag och vakten från morgondagens övning fick även ta hand/hjälpa till med detta.
Dagen bestod av en marinbiologi-lektion där vi diskuterade våra arbeten om utrotningshotade arter
och även en Fartygsbefäls-lektion där eget arbete var dagens tema men med hjälp från ”besättningsZarah”. Dagen i övrigt gick mestadels åt till att plugga inför Nationella provet i svenska imorgon, samt
åt att ta igen den välbehövliga sömn som nattvakten går miste om. Och självklart ”hanns” det med en
god Lunch och en fenomenal middag bestående av fläskkotlett med ris och svampsås.
Första ön i ögruppen Azorerna siktades även vid lunchtid och fick nog de flesta att se slutet på denna
etapp samt börja längta till någonting fast att stå på.

I skrivande stund (19:30) är vindstyrkan
7-8 m/s Nordvästligt och
dyningshöjden ligger på ca tre meter
med en våghöjd på upp till två meter.
Ute är det fortfarande blåsigt men
soligt och de flesta sitter inne och
pluggar eller ser på kvällens film som är
The Interview. Tre delfiner och en unge
lekte även alldeles nyss i fören av båten
så även idag har vi haft delfiner med
oss.

19:20

Tack & Hej ifrån mig!

Personallogg:
Hej igen
Dagarna flyter på och så här långt ute till havs är det inte så mycket till djurliv. Vi har dock fått se en
hel del delfiner, några havssköldpaddor och en och annan gulnäbbad lira.
Älva gungar åt alla håll i vågorna, de flesta ombord har nu fått ordentliga sjöben så resten av resan
kommer säkert att bli behaglig. Vi har dagliga rutiner ombord vilket gör allting mycket lättare,
eleverna vet när det är lektioner, vaktpass och vila.
Som Micke skrev här ovan räknar vi med att komma till Faial imorgon förmiddag, då blir det rent
skepp (ankomststädning), en mer noggrann städning än den dagliga. Vi vill ju visa oss från vår bästa
sida då vi ligger i hamn. Därefter ska eleverna skriva nationellt prov i svenska (vilket de pluggat hårt
inför), vilket såklart kommer att gå bra.
Imorgon kväll anländer även lärare Micke, som avlöser mig. Jag åker dock inte hem förrän på onsdag,
så vi får en bra överlämning.
Stämningen ombord är fortfarande mycket god, vi har allmänt trevligt, äter gott, pluggar hårt och
upplever mycket tillsammans, vi är riktigt sammansvetsade nu!

Lasse

