Logg frå n Alva
Datum: 23 augusti
Elevloggare: Amanda & Hanna
Personalloggare: Göran
Position: I höjd med Lysekil
Segelsättning: Jagare, yttre och inre klyvare, stagfock, fock, storsegel och mesan
Fart: 5 knop
Kurs: 300
Beräknad ankomst till nästa hamn: Tjärnö i morgon middag
Väder: Soligt, med ett tunt molntäcke längs horisonten.

Elevlogg:
Halloj alla där hemma!
Idag har det varit strålande väder med lite vind och mycket sol! Det har varit väldigt stilla vatten och
skön framfart. Vid lunch passerade vi Göteborg och fortsätter upp längs västkusten. Dagens stora
händelse var när vi äntligen fick hissa segel! Uppdelade på fyra olika stationer, ett vid varje segel, fick
vi alla hjälpas åt att sätta alla segel. Tyvärr måste vi fortfarde ha lite motorstöd, då vinden är svag och
Älva har svårt att kryssa. Vi hoppas att vinden vänder och tilltar snart!

Lektionerna idag bestov av självstudier i fysik, arbete med en meteoroloigisk undersökning och
lektionen i fartygsbefäl handlade om navigation i dimma med självaste kapten Sören! Under vår
lediga tid utmanade vi varandra i problemlösning med knopar. Sedan avnöjts en god middag som
byssagänget lagade. Det var till och med så varmt att vi kunde käka uppe på bryggdäck! De första
nattvakterna gör sig nu redo och byssagänget förbereder frukost.

Ha det så mysigt där hemma!
Tack för oss ☺

Ps: Nu är klockan åtta på kvällen och vi kan för första gången segla helt utan hjälp av motor!!!

Personallogg:
Hej, nu är jag här igen. Mönstrade på i Stocksund. och har nu rundat svenska kusten. Vid kl 20:00 när
jag gick av min vakt, befann vi oss tvärs Brofjorden, där ett av Sveriges största raffinaderier ligger. Vi
skall vara framme vid Tjärnö imorgon bitti, med en fart på ca 3,5 knop. Vi kommer därför att göra ett
slag ut i Skagerack i natt med våra segel satta, vi har ju gott om tid på oss. Klassen MB16a verkar
vara ett jättebra gäng, intresserade och vetgiriga. Det skall bli roligt att hålla undervisning i FB för
dom. Nej, nu skall jag gå och koja, går på vakt kl 04:00 imorgon bitti igen. Vi hörs längre fram.
Göran, överstyrman

