Logg från Älva
Datum: 12/2 2016
Elevloggare: Sebastian Hahn
Personalloggare: Linda Stenbäck, Lärare
Position: 29°00’698 N 16°06’758 W
Bäring till Teneriffas norra udde: 187° d: 25,2 M
Segelsättning: Mesan, Stor, Fock, Stagfock, Inre- och Yttre Klyvare, Jagare.
Fart: 5 Kn
Kurs: 270°
Beräknad ankomst till nästa hamn: Lördag eftermiddag 13/2
Väder: Molnigt, +18°C, Vind: Nord 4 m/s

Elevlogg:
Klockan var nollsjufemton på morgonen när två tappra elever från byssalaget ställde upp frukost till
elever, lärare och besättning. Det var en sömnig morgon på Älva, förmodligen ett resultat av
gårdagens strapatser på Isla Graciosa. Men nu var vi under gång, och förmiddagen bjöd på utmärkt
slör-segling under nästan full segelsättning. Att vara under segel väcker ändå en viss form av inre
tillfredsställelse. Samtidigt under däck var lektionerna i full gång. Växelvis hade vaktlagen radar med
Zarah, biologi med Linda och ja, självstudier i navigation med en viss sjusovar-styrman som
uppenbarligen blandat ihop tiderna för sömn och lektionsplanering. Detta visade sig vara ett
fördelaktigt misstag då vissa elever mådde dåligt och andra fick tid att komma i fas med planeringen.
På eftermiddagen började solen titta fram bakom molnen och det började diskuteras om vare sig
man skulle gå och byta till lättare kläder eller ej. Men tyvärr blev solen inte långvarig – tvärtom, solen
byttes ut mot sporadiska duggregn, molnighet och allt mer labra vindar. När klockan slog fyra klev
jag, från vaktlag 3, upp på vakt. Ironiskt nog var det varken jag eller den andra utkiken som upptäckte
den stora delfinflocken som närmade sig från Teneriffa. Det var Tova. Eleverna sprang ut till backen
(längst fram i båten), det är nämligen dit det flesta av de nyfikna delfinerna söker sig. Woaw-faktorn
var rekordhög när de pilade omkring i vattenytan. Dessutom bjöd några till på uppvisning med hopp
och snurrar, till elevernas förtjusning. Det var den överlägset största delfinflocken klassen sett sen vi
mönstrade på i slutet på Januari, med uppskattningsvis runt 30 medelstora gråvita individer. Efter lite
resonemang elever sinsemellan kom vi överens om att det tros ha varit en blandning av två
delfinarter: Atlantic Spotted Dolphin och Spinner Dolphin. Dagen avslutades med en smarrig middag,
plugg och Tarantino-film – ett inte helt ovanligt kvällsupplägg här på T/S Älva.

PS: Man kan inte se delfiner på Radarn.
Mvh Sebastian i MB13b

Personallogg:
Dagen började med en bra fart, 7 knop, och man hade hopp om att få komma fram redan lördag
morgon. Men tyvärr har hela dagens väder och vind verkat varit på gränsen till schizofren. Vinden har
fluktuerat och farten med den, vi har gjort mellan 3-8 knop. Vädret har varvats mellan att ha varit
härligt soligt och varmt till att vara regnigt och riktigt kyligt om vart annat. Vi har fått se allt från full
regnställsmundering till shorts och linne idag, det har varit svårt att klä sig rätt. Under dagens
lektioner har det arbetats efter bästa förmåga, de flesta vaktlag har en del sjösjuka elever och
resterande har varit allmänt dåsiga och trötta. Den stund då de flesta vaknade till liv var när Älva fick
sällskap av flera delfiner som lekte runt fören. Man kunde höra glädjetjut varje gång delfinerna
hoppade eller simmade nära Älva. Men efter detta delfinbesök så la sig lugnet snabbt över Älva igen.
Nu fortsätter vi i mörkret mot våran destination och vi bör vara framme imorgon eftermiddag, om
inte vindarna förändras, igen.
Hälsningar / Linda

