Logg från Älvå
Datum: 2 september 2019
Elevloggare: Elin & Daniel
Personalloggare: Axel B
Position: 55° 05.189´N 008° 34.069´E
Segelsättning under dagen: yttre och inre klyvare, stagfock, fock, storsegel och mesan.
Kurs: 170
Fart: 6,5 knop
Väder: Fint men tidvis molnigt

Elevlogg:
Tjinixen fisken!
Efter en vågad natt av seglande med storen
och focken så fick även mesan och de två
klyvarna hjälpa till för första gången på resan
från Stocksund. Under natten skådade vi
även mareld, varje våg som slog mot Älva
skapade sin egen stjärnhimmel i vattnet. För
de som inte känner till vad mareld är så är
det en typ av plankton som kallas för
dinoflagellat som använder sig av
bioluminiscens som självförsvar. Efter en glad
seglats så anlände vi till Römö runt fyratiden
och när vi väl steg iland efter den goda
middagen i jakt på mer godheter så upptäcktes det… att den enda affären var stängd.
Dock var glasskiosken öppen och där fanns
den gudomliga Römövåfflan.
Ciao!

Personallogg:
Hallå
Det här är Axel Bröms som loggar. Jag gör min första seglats med Alva som jungman. Under natten
var det ganska blåsigt så vi har seglat för bara stagfock, fock och storsegel. Men nu på morgonen
avtog vinden något och vred mer på nordväst. Så direkt efter morgonstädningen hissade vi i stort sett
fullt ställ och fick en härlig segling från Horns rev ner mot Römö. När vi letade oss in mellan sandbankarna utanför inloppet fick vi extra skjuts av en tidvattenström på 3-4 knop. Man såg hur farledsbojarna kom forsande emot oss i strömmen. Sandbankarna flyttar sig från år, och man flyttar farledsbojarna därefter, så inte ens vårt pinfärska sjökort hade rätt position på dem. Innanför bankarna
öppnade sig ett lite större lugnvatten där vi gick upp i vind och tog ner seglen. En halvtimme senare
kunde vi förtöja i den lilla fiskehamnen Römö där vi ska ligga i runt fyra dagar. Under den perioden
kommer ett par rejäla busväder att passera, så det passar bra att ligga tryggt förtöjda. Här har
marinbiologilärare Lasse stora förhoppningar när det gäller de kommande två dagarnas exkursioner
på såväl sand- som mudflats. Sedan är det England nästa!
Tack för mig / Axel B

