Logg frå n Alva
Datum: 22 augusti
Elevloggare: Jacob Bergman och Alfred Saalo
Personalloggare: Catharina, fysik‐ och mattelärare
Position: N 59 15.7 E 018 41.4 (På väg söderut genom skärgården)
Segelsättning: ‐ Motorgång
Fart: 6 Knop
Kurs: 227 Grader
Beräknad ankomst till nästa hamn: 26 aug till Ven
Väder: Mestadels sol

Elevlogg:
Hej all landkrabbor!
Idag ska Jacob och Alfred
berätta om allt roligt som
hänt på Älva. Efter en god
natts sömn började vi dagen
med en stadig frukost för‐
beredd av köket som även
kallas byssan. Efter frukosten
följde en utbildning i städ‐
ning av båten då vi i vaktlag
fick veta våra uppgifter. Sen
var det dags för en för‐
trogenhetsutbildning där vi
leddes runt i fartygets alla
rum och fick veta de säker‐
hetsregler som gäller. Vi fick
till exempel se var brand‐
släckarna finns, var nödutgångarna ligger och hur fartyget manövreras. Efter mycket information var
vi alla tacksamma för den goda broccolisoppan som serverades tillsammans med nybakat bröd.
Sedan var det dags för en ”oförberedd” utrymningsövning där vi även fick veta hur våra flytvästar
fungerar. Efter det gick vi igenom seglingsteori där det även ingick om hur man ska kvajla rep så att
de blir lätta att förvara. Vid fyratiden lättade vi ankar och satte kurs mot Ven.

Personallogg:
Hej!
Jag som skriver idag heter Catharina och är lärare i fysik. Jag har varit ombord på Älva ett otal gånger.
Så för mig känns det som att komma till en efterlängtad vän. Dessutom är besättningen och kocken
suveräna.
Efter en lång dag med säkerhetsgenomgång så fortsatte dagen och kvällen med genomgång av vad
som ska göras i meterologin. Många trötta huvuden väntar strax på att få gå och lägga sig. Klassen är
hjälpsamma och samarbetsvilliga, och det underlättar för oss alla. Ikväll börjar vaktpassen på riktigt
så att många elever har redan gått och lagt sig. Om man ska upp kvart i två i natt så behöver man
göra en tidig kväll. Jag klarar mig lindrigt undan och får mina åtta timmars skönhetssömn.
God natt
Catharina

