Logg frå n Alva
Datum: 21/8-17
Elevloggare: Melina & Alexander
Personalloggare: Caroline
Position: Utanför Sandhammaren
Segelsättning: Ingen
Kurs: -225
Fart: 5 knop
Datum för ankomst till nästa hamn: 24/8-17
Väder: Nästan vindstilla samt soligt med enstaka moln

Elevlogg:
Skepp ohoj loggen, här kommer dagens logg!
Dagen började lite gungigt men trots det mindre sjösjuka än igår och bättre humör på båten. Efter att
vi tagit fysikmätningarna på morgonen började fartygsbefälslektionerna där vi gick igenom navigation
utan instrument. Dagen fortsatte med fysiklektion om väder samt ännu en fartygsbefälslektion.
Det bra vädret gjorde det möjligt för en stor del elever men även personal att klättra ut på bogspröt
och spendera mycket mer tid utomhus idag än igår. Hade vi fått hade det klättrats i masten också
men för att det ska kunna ske så krävs en genomgång som sker ikväll. I salongen under dagen har
det flitigt spelats kort precis som
föregående dagar och troligtvis lär
det inte avta.
Byssangänget har gjort ett bra jobb
idag, som vanligt, med en god
kassler till lunch och fisk till middag.
Dagens stora händelse skedde efter
middagen med att alarmet gick och
att kapten skrek ”Man över bord!
(Övning)”. Alla rusade upp på
bryggdäck och ställde sig och pekade
på fendern som låg och flöt 50
meter bort. Nu ser vi fram emot en
fin kväll med vaktgång och chill i
salongen, och hoppas att natten är skonsam mot oss alla. Orkar inte skriva mer eftersom min loggkamrat nu har lämnat mig i min ensamhet :/ för att gå på vakt

Melina och Alexander

Eleverna hjälps åt att hissa
upp mob-båten igen efter
genomförd övning

Personallogg:
Som Melina och Alexander skrivit har det varit en bra dag idag även att vi inte kunnat segla. Igår natt
åkte vi under Ölandsbron vilket var en trevlig händelse där flera stannade uppe för att se. Vinden har
varit mot oss hela dagen och dessutom efter middagen var den så svag att det var lägligt för en man
över bord-övning. Eleverna var väldigt duktiga och började peka efter fender direkt när de kom upp.
Vi i besättningen fick träna på våra alarmstationer där två ska åka iväg i mob-båten och vi andra ska
hjälpa till att sjösätta den och få upp personen på Älva igen. Övningen gick bra och fendern var
tillbaka ombord efter 7,5 minut. Nu går vi nattvakt och har haft en fin solnedgång med inte så mycket
sjö. I morgon bitti är det dags att komma till Falsterbo kanal och vidare till Öresundsbron vilket ska bli
spännande.

Tack och hej för mig!

Lättmatros Caroline

