Logg frå n Alva
Datum: 14/11-17
Elevloggare: Jocke och Tarzan
Personalloggare: Ulrika
Position: 34 grader 15,48N 7 grader 45,48W
Segelsättning:
Fart: 6,5 knop
Kurs: 210 grader
Beräknad ankomst till nästa hamn: fredag förmiddag
Planerat datum för att segla vidare
Väder: soligt och väldigt lätt vind

Elevlogg:
Vi hade en fin morgon med lite vind men ett hyfsat gung. Fin soluppgång med en horisont på
360grader. Dagens resa har gått bra, lugnt och soligt väder med delfiner och valar runt båten.
Dagens lunch blev pasta med köttfärssås och det smakade jättegott. Vaktlagen har gått bra som
vanligt, vi började mornarna med att städa båten samt hytterna. Sedan rullade allt på som
vanligt, vissa hade vaktlag, andra passade på att sola och byssan förberedde lunchen. Idag hade
vi även vår första VHF kurs samt återigen en Engelska lektion och en Båtsystem lektion.
Sammanfattningsvis så har denna dag varit en mycket bra dag med bra väder, roliga lektioner
och en god mat.

Personallogg:
Vi är inne på vårt andra dygn till sjöss. På förmiddagen rullade Älva då och då i dyningen på
typiskt Älvavis – inte mycket vind, mjuk dyning – och ändå dessa överhalningar så att skålar
och kastruller skramlade i byssan och eleverna fick hålla i sig i bänkarna i matsalen. Under
dagen ändrade vi kurs något och därefter har hon gått lugnt i sjön. Det har blivit betydligt
varmare och nu har vi shorts och linne och kan ligga på rufftaket och njuta av solen. När vi
fick sällskap av några grindvalar blev det liv och rörelse på däck. Grindvalen har en
karakteristisk ryggfena som dök och då och när de gick upp till ytan. De rör sig långsammare
och mer majestätiskt än en delfin, men är bara lite större, ca 3-5 meter läste jag i en bok.
På lektionerna idag fick eleverna lära sig allt om en watermaker hos Kalle och hos mig på engelskan
diskuterade de resor och hur resandet har förändrats under senare år. Hur påverkas miljön när vi
reser all inclusive?
Vi har kommit in i en fin till-sjöss- lunk och stämningen är på topp. Ingen sjösjuka idag, trots rullandet
under förmiddagen.
Hoppas ni har det bra därhemma!
Ulrika

