Logg frå n Alva
Datum:

22/08-16

Elevloggare: Andreas och Tor
Personalloggare: Catharina, matte- och fysiklärare
Position: Utanför Hallands kust
Segelsättning: Alla segel satta förutom bredfocken.
Fart: 5,5 – 6 knop
Kurs: 340
Beräknad ankomst till nästa hamn: Lysekil i morgon tisdag 16.30
Planerat datum för att segla vidare: Fredag
Väder: Soligt under dagen, men molnigare på kvällen

Elevlogg:
Solen gick upp över Skånes fält och vid horisonten siktades Öresundsbron. Morgonen var disig men
det visade sig att bli en pang-dag. Efter att vi passerade Öresundsbron så hissades de övriga seglen
det gick bra men vinden var inte helt på vår sida då vi till vissa delar hade motvind och var tvungna
att stödköra med motorn. Till Lunch serverades en schysst pastagratäng men lunchen avbröts snabbt
då det siktades tumlare vid båten. Men dagens safari hade inte tagit slut där utan efter det drabbade
en brännmanetmani och allt försöktes för att få tag i de otrevliga slimeklumparna. Men det var svårt
så vi gick över till att försöka fånga dem på kameran istället. När skymningen kom så var de flesta
ganska trötta men inte alla, några roade sig med att spela plump och andra med att försöka lära sig
att tagla tampar. Nu ska vi upp kl 4 imorgon så vi måste gå och lägga oss, tack och hej leverpastej!

Personallogg:
Äntligen har vinden varit på vår sida. Alla segel utom bredfocken är uppe. Dessutom har vi lite gung.
Lektionerna rullar (fniss) på. Navigering och fysiken är de ämnen som eleverna har. Rapporten i fysik
ska vara inne på onsdag så nu gäller det att ha alla mätvärden under kontroll. Byssagänget sköter
sina uppgifter toppen under Fridas eminenta ledning.
Nu börjar tröttheten komma smygande, nattpassen tar ut sin rätt. Natten mellan onsdag och torsdag
är det vaktbyte och nya vakttider. Tyvärr så måste jag lämna alla elever och besättning på torsdag
och återvända till Stockholm. Jag hade gärna stannat några veckor till. Undrar om det finns möjlighet
att omskola sig till matros? Jag kanske kan söka till YH på Marina läroverket, vem vet.
Tack för den här gången Älva och den fantastiska besättningen. / Catharina

En liten fråga till er alla som läser loggen
Vad heter molnen som ni ser?

