Logg frå n Alva
Datum: 16/1-2019
Elevloggare: Emil & Fredrik
Personalloggare: Björn
Position: N 29° 09,6 W 014° 29,5
Segelsättning: Fullt ställ!
Fart: 4 kn
Kurs: 078°
Beräknad ankomst till nästa hamn: La Graciosa 17/1 08:00
Planerat datum för att segla vidare: 17/1 eftermiddag/kväll
Väder: Stjärnklart med viss molnighet, 5 m/sek

Elevlogg:
Dagen började sedvanligt med frukost kl 07.15 och en morgonstädning. I slutet av städningen
kallades de flesta på däck för att sätta segel, därmed blev schemat för dagen förskjutet. Under dagen
har vi läst matte och Fartygsbefäl. Under mattelektionen pluggade vi vidare med matematisk
bevisföring. Under FB-lektionen lärde vi oss om diverse anrop på VHF:n. Märkligt nog fick vi i samma
veva ta emot ett nödanrop på VHF:n, ett s.k. DSC – Distress Call. Senare fick vi reda på att det var
man överbord på en troligtvis mindre båt, vi höll ”sharp lookout” men fann aldrig någon nödställd.
Sjön har varit lugn med endast ett fåtal sjösjuka. Under middagen ropade de vakthavande eleverna
VAL!! Alla rusade då ut för att få se en skymt av denna slanka undervattensvarelse. Vid första anblick
tycktes det vara en grindval, men när den väl bröt ytan igen insåg vi att den var alldeles för stor för
att vara en sådan. Efter en stunds diskussion kom vi fram till att vad vi såg var en vikval. Bild på den
inte så lilla valen kan såklart hittas nedan.
I natt byter vi vaktschema samt byssalag.

Personallogg:
Hallå igen.
Idag har vi haft en behaglig dag på sjön med mestadels sol, fin vind och måttlig sjö. Detta kombinerat
med matematiska bevis, pasta carbonara, VHF-studier, valar och goda pannbiffar ger ett mycket gott
resultat. Nu efter mörkrets inbrott börjar kvällslugnet infinna sig. Vi behåller alla segel uppe tills
vidare eftersom vinden avtagit en del. Vi anländer till Isla Graciosa i morgon efter frukost.
På återseende Björn

