Logg frå n Alva
Datum: 2016-09-27
Elevloggare: Vilmer Fresk
Personalloggare: Per Windhamn
Position: N 47° 07’ W 6° 29’
Segelsättning: Ingen
Fart: 5 knop
Kurs: 205
Beräknad ankomst till nästa hamn: Fredag eftermiddag
Planerat datum för att segla vidare:
Väder: Molnigt med svaga vindar

Elevlogg:
Hej alla läsare! Klockan är 17:12 och det är dags för ännu en logg att skrivas.
Jag börjar med en kort rapport om vädret från natten som har varit till tiden som är nu. Under natten
har vi mötts av ganska hårt väder och vindar som inte varit till vår fördel men dessa har under
morgonen avtagit och vi har just nu relativt lugna vindar och vågorna är just nu mycket mindre.

Även om vi befinner oss mitt ute i ingenstans på Biscaya så har dagen bjudit på en del att skriva om.
Efter att några dagliga rutiner genomförts så var det dags att fortsätta med redovisningarna som
påbörjades med igår. Även om jag själv inte skulle redovisa så satt jag med och lyssnade. Inte bara för
att lära mig, men för att en grupp som ska redovisa en seriös studie samtidigt som vågorna rullar så
att man knappt kan stå och saker trillar ner från väggar och bord endast kan gemföras med någon
udda form av clownshow.
Efter detta lärorika och underhållande moment så var jag tvungen att bege mig ner till min hytt för
att hålla frukosten kvar i magen. Även om det är i hytten jag har befunnit mig mest i så har jag hört
att det vid ett flertal tillfällen har skymtats delfiner både dag- och nattetid.
Klockan är nu 17:41 och lunchen började för elva minuter sedan. Idag blir det kycklingcurry med ris
och jag ska nu avsluta loggen och ta mig till middagsbordet för en portion eller två. Jag hoppas att
alla har det bra där hemma och jag kan hälsa ifrån alla att ni är mycket saknade, även om jag mest
saknar land just nu.
Från T/S Älva, klart slut.
Vilmer Fresk LK14

Personallogg:
Upplever att alla ombord mått betydligt bättre idag och att den värsta sjösjukan är övervunnen. Det
rullar fortfarande en hel del med gammal dyning in från väst. Under min vakt 12-16 har vi stävat ut
mot djupare vatten. Från ett större område intill land med djup under 200 m har vi passerat
sjökortets djupkurvor för 500, 1000 och 2000. Nu kl 18.14 borde vi ha passerat de sista kurvorna i tät
följd och har nu ca 4km vatten under kölen på vår väg över mot Spanien. Det är en spännande värld
där nere i djupen för dem som har utrustning att utforska djupen. Vi nöjer oss med att skrapa på
ytan och hoppas på mer sällskap av delfiner och låter de fulaste fiskarna fortsätta gömma sig i
djupen.

