Logg från Älva
Datum: 2018-11-17
Elevloggare: Emil K, Nils Emil
Personalloggare: Jakob
Position: Arrecife, Lanzarote
Segelsättning: Fart: Kurs: Beräknad ankomst till nästa hamn: 20/11
Planerat datum för att segla vidare: 19/11
Väder:

Elevlogg:
I dag så har vi inte gjort så jättemycket mer än att vi vaknat som normalt och haft lektioner som
vanligt, och så fick vi informationen om att vi skall åka på en resa till en vulkan på söndag, och att
seglar tävlingen blir av på måndag. Klockan 7 på kvällen så hade Överstyrman en redovisning om hur
han och 2 av hans kamrater seglade till Svalbard och rundade Spetsbergen. De hade planer att även
runda Nordostlandet, men de kunde inte göra detta pga. väldigt tät packis. Redovisningen var
intressant kan vi glatt säga.

Personallogg:
Jag får börja med att göra en snabb presentation av mig själv, då jag normalt sett har en annan
arbetsplats. Mitt namn är Jakob Thuresson och arbetar som båtman, arbetstiteln på oss som kör
lotsbåt, men har tagit chansen att få segla med Älva ner till värmen. Ett fantastiskt koncept som gör
mig själv smått avundsjuk att jag inte fick uppleva det under min gymnasietid. Jag gick KYutbildningen på skolan 2010 och nu har jag fått privilegiet att segla med under några veckor.
Eleverna kämpar på och sköter sysslorna ombord med hamnvakt (18-07:30), städning av hytter och
tvättar sina kläder samt byssan. Byssangänget har förberett matsäck för hela klassen inför
morgondagens utflykt. Det har undervisats i svensk grammatik och det spännande projektet med
båttillverkning fortlöper för fullt med modifieringar och provseglatser inför tävlingsdagen.
Vi i besättningen har fortsatt underhåll av rigg och däck. Vi skickade upp Filippa i masten och
lyckades byta ut SB brass mot ny fin tamp och Älva fick även ny vimpel i toppen på stormasten.
Brassen är den tamp som vrider råseglet horisontellt.
Kvällen avslutades med Kristers föreläsning från hans seglats runt Svalbard vilket inspirerar till att
genomföra sina drömmar.

