Logg frå n Alva
Datum: 2016-09-19
Elevloggare: Jacob Bergo
Personalloggare: Håkan almstedt
Position: Gosport
Segelsättning:
Fart:
Kurs:
Beräknad ankomst till nästa hamn:
Planerat datum för att segla vidare: Imorgon tisdag före lunch
Väder: grått o småregn

Elevlogg:
Dagen startade som vanligt med frukost 07:15 följt av en kort genomgång av dagens aktiviteter.
Efter frukost delade vi upp oss i de olika vaktlagen för att genomföra den dagliga städningen i byssan
och hytterna mm. Sedan delades klassen upp i ytterligare grupper baserat på de olika seglen, för att
få en djupare genomgång både teoretisk om de olika begreppen och vilka vindar man vill ha för att få
optimal fart men även praktisk där vi fick en lära oss bland annat hur man kvajlar ett rep och hissar
de olika seglen. Därefter bjöds det på fiskgryta och nybakat bröd till lunch. Därpå väntade ett besök i
Portsmouth där de flesta grupper tog med sig sina enkäter för att samla på sig mer data. Dessutom
fick de olika vaktlagen en summa pengar att dela på för att kunna unna sig en middag i Portsmouth.
Väl i Portsmouth efter en fem minuters båtresa med färja, så möttes man direkt av ett gigantiskt
skepp vid namn ”Warrior”, som hade kastat ankare vid hamnen. Vi följde ”Queen Street” för att till
slut anlända till shoppinggatan där förmodligen en majoritet av klassen hamnade inne på Primark för
att handla kläder för en billig peng. Efter att vi handlat klart på Primark och fått svar på de enkäter vi
tagit med oss, gick min grupp tillsammans med några andra grupper till KFC för att äta middag, efter
det gick vi tillbaks till hamnen för att ta färjan tillbaks till Gosport.

Hälsningar från Älva/Jacob Bergo

Personallogg:
Hej loggläsare,
Dagen började med de vanliga morgonrutinerna och efter det samlades eleverna i grupper på de
olika segelstationerna, försegel ,fock, stor och mesansegel för att där få en första kontakt med båtens
segel och tampar. Efter avseglingen i morgon hoppas vi på vind för att kunna sätta segel för första
gången den här resan. Kapten höll en bejublad föreläsning för eleverna om seglingens ädla konst och
en förklaring på alla nya termer som har med segling att göra.
Efter lunch när eleverna lämnat fartyget genomförde besättningen en brand övning med simulerad
brand i mellan inredningen, matroserna som är utsedda till rökdykare fick genomför en sökning i
inredningen samt bekämpa den tilltänkta elden.
På eftermiddagen anlände skeppshandlaren med provianten så nu är alla förråden propp fulla.
Dagen avslutades med en fantastisk middag med räkmacka till förrätt och fläskfile till huvudrätt, en
stor eloge till kocken.

Håkan Almstedt
Styrman

