Logg frå n Alva
Datum:

31 januari

Elevloggare: Gustav & Jocke
Personalloggare: Erik & Martin
Position: El Hierro
Segelsättning: Allt beslaget
Fart: 0 knop
Kurs: Planerat datum för att segla vidare: 2/2-2018
Beräknad ankomst till nästa hamn: 4/2-2018 Teneriffa
Väder: Växlande molnighet med inslag av varm sol, nu på kvällen ca 16 grader och småregn.

Elevlogg:
Tjena!
Idag lämnade vi La Gomera tidigt på morgonen vilket innebar att morgonen ägnades åt sysslor som
att förberedde inför avfärd. Målet var att ta sig från La Gomera till El Hierro. Detta var en etapp på
ca 45 distans. De segel som sattes var yttre klyvare, stagfock, fock och storen. Efter segelsättningen
stod det på agendan plugg och annan aktivitet. Vi hade turen att ännu en gång få uppleva den
makalösa känslan att skåda en flock med mäktiga grindvalar. Annars har dagen inte varit så speciellt
innehållsrik. Klockan 17:30 (lokal fartygstid) förbereddes tilläggning. Segel togs ner, fendrar flyttades
och alla var taggade till tusen. Vidare till tilläggning, och ännu en gång fick vi beskåda kapten Sörens
otroliga skicklighet att lägga till och förtöja en så stor skuta som Älva. Efter Sörens fickparkering kom
Dansken och prata med oss, det var lite svårt att fatta vad de sa men trevligt var det.
Hoppas ni mår bra det gör vi!
Vid tangentbordet Joakim Englund och Gustav Knudsen.

(Skicka hjälp)

Personallogg:
Hej!
Idag har vi med en vind på ca 8m/s seglat mot El Hierro, stundvis över 6 knop.
Det första vi fick göra efter frukost och städning var att assistera våra utanpåliggande grannar på den
lilla skutan Bessie-Ellen att göra loss och komma iväg. Inga konstigheter där förutom lite smutsiga
fendrar från träbåtens tjärade utsida ☺ något eleverna snabbt började putsa bort.
Då vi hade lagt ut vårt babords ankare för att hålla ut stäven på Älva från kajen fick två frivilliga elever
dra på sig overall och skyddsutrustning och klättra ner i vår kättingbox. Turen föll på Alex och Clara
som galant stuvade kättingen medan Mira styrde ankarspelet och Erika S stod redo med
högtryckstvätten och saltade av den i övrigt rena kättingen.
Väl utanför Puerto Vueltas pirnock påbörjades arbetet med att avbeslå våra segel och eftersom
eleverna vid det här laget känner fartyg ganska väl gick det galant. Nu var vi på väg med vindens kraft
som enda maskin! Solen tittade fram och även så en flock grindvalar som nog undrade vad vi var för
några då de kom upp till ytan på nära håll. När allt var klart hann några av oss i besättningen avnjuta
en stund i solen på läsidan.
Under 12-16 vakten som Erik, Fredrik och Aron var besättning på utfördes diverse praktiska moment
som ingår i fartygsbefälskursen. Vi övade till exempel sjötermer med Gustav, Clara och Nora visade
upp vilka knopar de lärt sig, Mira och Siri krysspejlade vår position med hjälp av Hierros uddar och
Nora fick lära sig att skriva skeppsdagbok samt hur vår avfallshantering fungerar ombord.
Tiden går fort när man har roligt och så var det dags att bärga (ta ned) våra segel och förbereda
ankomsten till vår plats på El Hierro. Till vår förvåning så låg det en liten ensam segelbåt precis där vi
hade bokat plats så inledningsvis var det lite oklart vart vi skulle ta vägen. Efter närmare
undersökning kunde vi ändå klämma in våra dryga 50 meter på slutet av piren och efter förtöjningen
imponerade det nya byssalaget med en fantastisk laxlasagne, till oss vegetarianer serverades en
spenatlasagne tillagad till perfektion.
Nu är det kväll och eleverna sitter i grupper med olika skolarbeten och kämpar på. Imorgon väntar
nya äventyr!
På återseende
Med vänlig hälsning Styrman Erik & Matros Martin

