Logg från Älva
Datum: 27 maj
Elevloggare: Ramina och Zacha
Personalloggare: Göran
Position: Mellan Helgoland och Hirtshals
Segelsättning: Yttre klyvarn, stagfocken, focken och storseglet
Kurs: 020
Fart: 5,6 knop
Datum för ankomst till nästa hamn: 28 maj
Datum för att segla vidare: 30 maj
Väder: Klarhimmel med stark sol!

Elevlogg:
Ohoj alla landkrabbor!
Nu är vi äntligen ute och seglar efter 3 nätter på Helgoland. Vid tolvslaget inatt bytte vi
vaktlagsposter vilket betyder att dagen började med att frukosten serverades av det nya
byssangänget! Efter att ha känt oss mätta och belåtna så var dags för den dagliga städningen där alla
vaktlagen bekantade sig med de nya städområdena. Direkt efter städningen fick 8-12 vaktlaget hissa
upp seglen, yttre klyvaren, stagfocken, focken, och storseglet. Schemat rullade som det skulle med
marinbiologi och fartygsbefäl medan vaktlagen passade sina vakttider. Till lunch serverades ris och
thaigryta till vegetarianerna, medan köttätarna fick fläskkotletter med potatis. Thaigrytan blev en
succé bland vegetarianerna! Fritiden vi hade gick åt till att sola på däck medan vi skrev på vår
marinbiologirapport, nice klassrumsval eller hur? ;) Vi hade en väldigt lugn eftermiddag där vi njöt av
solen och sällskapet! Byssangänget serverade kycklinggryta med pasta till ickevegetarianerna, och till
vegetarianerna schnitzel med potatis till middag. Nu inväntas kvällen där en del av klassen planerar
att titta på en film och förbereda sig inför schackturneringen! Oj, har vi glömt att berätta? Jo, det är
så att Måns har planerat in en schackturnering för dem som är intresserade, vilket är många. Annars
rullar vaktlagsschemat som det ska och förhoppningsvis får alla den sömn de behöver inatt.

Personallogg:
Hej igen.
Dygnet började med vaktgång klockan fyra till åtta. Under vakten hade vi praktiska övningar för
eleverna. Dom fick ta ut positioner att skriva in i loggboken samt att föra in densamma i sjökortet.
Dom fick även räkna på lite kurser. Alla var positiva och tyckte att det var en nyttig övning, samt även
kanske att det var lite kul. Klockan åtta blev vi avbytta av åtta-tolv vakten. Gick ner för att äta
frukost, och pratade lite med eleverna om nattens händelser. Eftermiddagsvakten förflöt på samma
sätt som nattvakten, praktiska övningar i fint och soligt väder. Imorgon ankommer vi Hirtshals någon
gång sen eftermiddag eller kväll. Jag har aldrig varit i Hirtshals, så det skall bli både trevligt och roligt.
Nä, nu får jag gå in till min hytt och förbereda mig för morgondagens lektion som skall handla om
¨sjövägsreglerna¨ Jag tror nog att våra elever redan är ganska insatta i detta ämne. Dom är verkligen
duktiga samt intresserade av våra fartygsbefälslektioner.
Tack för denna gång.
Överstyrman Göran.

