Logg från Älva
Datum:

27 april 2015

Elevloggare: Izabella Simonsson
Personalloggare: Stefan Alvå
Position:

44°01,175’N 022°59,680’E

Segelsättning: Stor, Fock, Mesan, Stagfock och Jagare
Fart:

5 Knop

Kurs:

070

Beräknad ankomst till nästa hamn:
Planerat datum för att segla vidare:
Väder:

Halvklart

Elevlogg:
Hej, hej alla loggläsare!
Jag vill börja med att tacka alla föräldrar för ett gott skratt och alla de fina bilderna och historierna
som ni skickade in från när vi i MB12b var små. Vi hade väldigt roligt igår kväll under vaktlaget
Sustainible seamen sociala aktivitet. De hade gjort iordning ett bildspel med bilder och historier och
sedan fick alla gissa vem det var på bilden eller i historien. Det var en mycket lyckad aktivitet och jag
tror nog alla gick och la sig med ett leende på läpparna.
Idag startades dagen(som alla anda dagar på älva) med vakt. I morse hade jag turen att ha vakt
klockan 06.00 till 08.00 och fick se en mycket vacker soluppgång(se bild nedan). Dagen fortsattes
med frukost, städning och sedan lektioner. På mattematiklektionen fortsatte vi med bevis och på
fartygsbefällektionen gick vi igenom sjölagstiftning. Efter middagen så övade vi igen på
studentsången och det gick i alla fall bättre än igår. Dock är inte alla i klassen överens om melodin
och tonart än… Efter middagen så började några att titta på en film, andra spelade kort och några
gick och sov. Ikväll är det deltävling två i baktävlingen och de två lagen som tävlar mot varandra är
Nisse, Sebbe och Karin vs Micke, William och Bella. Tävlingen startas som förra gången klockan 20.00
och avslutas klockan 22.00 och det lag som vinner går vidare till semifinalen om några dagar.
Hoppas allt är bra med alla där hemma.

Kramar Bella
Personallogg:
Hej, just nu utanför ventilen så går solen ner igen, åter en dag har passerat med sysslor likt det
vanliga ombord här på Älva. Efter några dagar med lite oroligt väder så la sig sjön i natt och havet låg
helt blankt vid gryningen, under dagen så har vinden långsamt tilltagit och vi kunde åter igen sätta
segel efter lunch.
Tyvärr så har vi inte sett så mycket till liv här ute än, förutom en liten hårig krabba som jag hittade i
ett filter igår och några sjöfåglar som lite nyfiket drar förbi ibland. Vi såg något idag i alla fall som
cirkulerade runt en förbiflytande fiskeboj som måste ha slitit sig och försvunnit iväg med
havsströmmar och vinden. Jag och utkiken såg en tydlig fena som simmade runt bojen, vi tyckte båda
att det såg ut som en liten hajfena men det kan också ha varit en sådan klumpfisk?
Vi har selat lite mer än 300nM nu och vi har ca: 1090nM kvar innan vi ser land igen. På vår
babordssida har vi Canada ca: 1230nM bort och kranbalksvis (45°) om babord så har vi Grönland ca:
1200nM bort.
Det är en bit kvar, men det märks för var dag att solen står lägre vid lunchtid och det blir allt kallare
för varje latitud vi passerar.

