Logg frå n Alva
Datum: 25 september 2018
Elevloggare: Elin Falck
Personalloggare: Bengt
Position: N 49° 50´ W 003° 07,8´
Segelsättning: För maskin
Fart: 5 knop
Kurs: 226°
Beräknad ankomst till nästa hamn: 1/10
Planerat datum för att segla vidare: 5/10
Väder: Klart, god sikt, låg sjö och ingen dyning.

Elevlogg:
Tjenare tjenare!
Nu har vi lämnat Cherbourg och Frankrike för gott denna segling och sätter nu kurs mot Vigo i
Spanien. Nu har vi det de flesta, inklusive mig själv, fruktat mest med seglingen framför oss, Biscaya.
En stor lättnad att än så länge har de varit näst in på vindstilla och strålande sol. Detta firade
byssangänget med sin sista måltid som var en het tacos med fräsch äppelpaj till efterrätt. Kl. 23:59
idag byter vi nämligen vaktpass så nu ska jag och min kära grupp ta byssan med storm och försöka
allt vi kan i vår grupp för att hålla upp den kvalitén på maten som varit hittills.
Det vi har sysslat med idag är mestadels fritid. Det var en lektion på förmiddagen och en på
eftermiddagen. Beroende på vilket vaktlag du är i fick du någon av dessa lektioner. Den resterande
tiden var det mycket sömn och lite vakt för de flesta. Gungigt hav gör båten till en stor vagga.
Hoppas ni har de lika mysigt och härligt som oss här!
Mvh Elin Falck

Personallogg:
Hej! Jag heter Benke och är maskinansvarig matros ombord på denna resa som ska ta oss till Malaga
via Vigo Spanien samt Smir i Marocko. Idag hade vi avseglingsdag från Frankrike och vi fick bunkra
diesel tidigt vid 7 tiden i morse. Efter sedvanlig städning blev det sjöstuvning samt förberedelse av
maskin och brygga och lotsen steg ombord 11:45. Det blev lite trängsel i hamnbassängen. Vi fick
vänta på en segelbåt och en fiskebåt för att få plats med upplining inför en trång bro passage. Lotsen
lämnade oss när vi var ute ur hamnen och vi började gå en sydvästlig kurs, vinden svag och havet låg
lugnt.
Hälsningar Benke

