Logg frå n Alva
Datum:

14 januari

Elevloggare: Liten och Markus
Personalloggare: Andrestyrman Erik
Position: Kl 24.00: Mitt emellan öarna La Garciosa och Alegranza
Segelsättning: Storsegel, fock och stagfock
Fart: 5,5 knop
Kurs: 070
Beräknad ankomst till nästa hamn: 16 januari
Planerat datum för att segla vidare: 19 januari
Väder: Soligt med växlande molnighet. Fantastiska mängder vind och vågor.

Elevlogg:
Efter tuffa nattvakter där några tappra människor fick ta rodret större delen av sin vakt med hög sjö
började en något kaotisk morgon inledd med ett falskt brandalarm så började en dag för många fylld
av sjösjuka. En vanlig syn har varit sovande människor på både soffor, durk och däck. Vi började även
med våra första lektioner idag. Det var lektioner i matematik, radar och VHF som blev framskjutna en
timme, men detta för trevligare nämligen att vi satte segel direkt efter frukost. Alla vaktlag har haft 3
lektioner under dagens gång med olika tider för att de skall passa med allas vaktpass. Under dagen
har vi fått se en hel del av ombordvarande spy men också trevligare vyer så som sol, en del fina
delfiner som hoppar vid båten och blånande berg i fjärran. Nu är stämningen mestadels god efter en
middag på wok och ris. Allt fler har nu ätit pga mildare väder och fler känner sig bättre, medan
lunchen var allt värre. En actionfylld dag som några få kunde njuta av. Nattvakterna kommer nu att
starta och snart ska vi lägga oss för att få lite nattsömn. Njut av bloggen så ses vi snart igen!

Personallogg:
Hejsan alla!
Idag är det andrestyrman Erik som har den äran att skriva loggen för besättningens räkning. I fjol var
jag med på resan till England med denna klass och det är alltid lika kul att se utveckling som skett
sedan sist. I mina ögon en helt ny klass som finns där för varandra och samarbetar.
Dagen har gått rätt lugnt till med segelsättning efter frukost (stagfock,fock,storsegel) och vi
motorseglar i runt 6 knop i stort sett rätt mot Agadir med passage norr om Lanzarote på vägen.
I styrhytten har vi testat elevernas färdigheter i lättare sjömanskap såsom knopar, sjökortshantering
samt benämningar ombord på fartyg som Älva.
I klassrummet en våning ner har det förutom sedvanlig matematik även hållits lektioner i Radar och
VHF radio av oss i besättningen.

På återseende!
Med vänlig hälsning
Erik Ivarsson

