Logg frå n Alva
Datum 15/11-2017
Elev : Joakim Andersson
Position: 32°06,035N 9°48,584 W
Segelsättning: Går för motor
Fart: 7,3 knop
Kurs: 205 Grader
Beräknad ankomst till nästa hamn: torsdag lunch
Väder: fint väder, lite disigt, lite vind.

Elevlogg
Hej!
Idag gick vi upp som vanligt 7:15 och åt frukost och hade vårt möte där vi varje morgon går igenom
vad som kommer att ske under dagen.
Inatt kl 00.00 skedde någonting annorlunda på båten. Det var vaktbyte vilket betyder att vi byter våra
grupper för vakterna och byssan. Vi är på samma vakt i fem dagar så alla ska få prova på alla
områden, både byssan och att vara vakt mitt i natten.
Vi hade 3 lektioner idag, engelska, båtsystem och VHF. I engelska lärde vi oss marina ord som t.ex.
Hoist, Anti Fouling mm. I båtsystem med Kalle skulle vi se hur ventilationssystemet ombord
fungerade samt hur gasolinstallationer ser ut på båtar.
Under VHF-lektionen med Petra gick vi igenom hur vi använder radion ifall det skulle ske en
nödsituation ombord.
”mayday mayday mayday this is Älva. Callsign: SDRG
we have fire onboard, we are 36 people onboard”
Idag var vi några som hade ett idrottspass uppe på däck, vi grabbar måste ju hålla vår fysik på hög
nivå. Här på Älva kan vi inte göra annat än att plugga, äta, träna eller sova. Vi fick även med oss
Matros Fredrik på passet, kul!
Under kvällen fick vi se en vikval som simmade längs sidan av Älva. Det blev en väldigt häftig
upplevelse att kunna se en val på så nära håll. När en av oss skrek ”VAL!!!” då sprang alla ut från
båten för att kolla på det här fina djuret .
Tack för mig
Hälsningar/ Joakim Andersson

Personallogg.
Dygnet började med en fantastisk natt, stjärnklart och en lätt ljummen vind (dock för lite vind för att
sätta segel) och delfiner som kommer som torpeder i marelden. Utkiken har idag sett val vid tre
tillfällen och dessutom en haj!
De dagliga rutinerna börjar sätta sig efter ett par dygn till sjöss och elevernas engagemang och
intresse är stort. De sköter sina arbetsuppgifter på ett utmärkt sätt och är gärna med och utför de
rutiner vi matroser utför, t.ex. när vi skiftar generator (som förser oss med elektricitet) eller startar
watermakern (som förser oss med färskvatten).
Utkiken håller god uppsikt och det behövs här utanför Marockos kust. Många små fiskebåtar och nät
att undvika. Vi närmar oss Agadir som vi angör i morgon torsdag.
Varma seglarhälsningar från Robban och Fredrik

