Logg frå n Alva
Datum: 13 november
Elevloggare: Niklas, Alex
Personalloggare:
Position: N 35 grader 52,3 W 005 grader 54,3
Segelsättning: inga
Fart: 6,2 knop
Kurs: 250 grader
Beräknad ankomst till nästa hamn: 17 november
Planerat datum för att segla vidare
Väder: bra väder

Elevlogg:
Idag på morgonen lämnade vi hamnen vid 9 tiden, och började gå för motor mot Agadir. Idag hade vi
våra första lektioner ombord. Vi fick gå med Kalle som visade hur båtens styrning fungerade, det
finns olika sätt att styra båten med, antingen med ratten, knappar och manuellt med rorkult. Sedan
hade vi även knopkurs där fick lära oss de viktigaste och vanligaste knoparna vi använder ombord
bland annat pålstek, dubbelt halvslag, råband mm. Ulrika hade engelska med oss där vi hade ett prov
där vi diskuterade i grupp.

Solen har nyss gått ner och vi fick en fantastisk solnedgång i horisonten. Snart ska vi fira Fabian som
fyllde 17 år idag!

Personallogg:
Hejpå er!
Som eleverna skrev så kastade vi idag loss från La Linea för att bege oss mot Agadir i Marocko. Det
här seglingsbenet kommer att bli det längsta på den här resan och vi har beräknat att vara på sjön i 4
dygn. Så ni föräldrar oh kompisar som sitter därhemma behöver inte vara oroliga om ni inte får några
telefonsamtal hem på ett tag. Vi har det bra ombord men det är lite svårt att ringa när det inte finns
någon mobiltäckning. Sen kommer vi ju för övrigt till marocko och där är det jättedyrt att använda
mobilen så det är nog lika bra att vi stänger av den helt tills vi kommit till lanzarote om 10 dar eller
så. ☺
Under 12-4-vakten idag så slog vi nog nytt rekord i att åka långsamt. 0,3 knop var vi nere i. Det är
ganska deprimerande att åka framåt i 4 timmar och komma fram 5 sjömil. 5 sjömil motsvarar ungefär
1 landmil. Nu kanske ni frågar er varför vi var så långsamma. Svaret är att det blev väldigt mycket
motström i Gibraltar sund under vår vakt och trots att maskinen tuffade på som vanligt i 950 varv (ett
varvtal som vanligen innebär en fart på runt 5 knop) så kom vi inte fram något över jordmasssan
under oss. Nåja, så småningom vände strömmen och mot slutet av vakten var vi uppe i hisnande 1,1
knop.
Jag har haft knoplektion med klassen också. De har ju redan en del kunskaper i ämnet så det blev
mestadels en repetition men vi lade till lite nya moment som att knyta en pålstek runt sig själv med
en hand (något som är bra att kunna om man trillat i vattnet och får en tamp kastad till sig) och sen
gav vi oss på att göra en engelsk säckknop (mest för att den är så snygg).
Ha det bra därhemma
/Sofia

