Logg från Älva
Datum: 18 maj 2019
Elevloggare: Sebastian, Anton
Personalloggare: Lasse
Position: Utanför Texel
Segelsättning: Motorgång
Fart: 5 knop
Kurs: 260°
Beräknad ankomst till nästa hamn: Helgoland Måndag förmiddag
Väder: Mulet med lite regn

Elevlogg:
Tjena loggen!
Idag har varit en hyfsat lugn dag jämfört med de tidigare dagarna här på Texel. Vi hade totalt fyra
lektioner under dagen, 2 på förmiddagen och 2 på eftermiddagen. Vi lärde oss om missvisning och
deviation inom navigering och hade även vår första riktiga marinbiologilektion där vi i våra vaktlag
fick börja skriva på marinbiologi rapporterna! Efter dagens lektioner hade vi elever ledig tid och de
flesta valde att spendera den genom att gå in till byn Oudeschild för att ladda med godsaker, medan
somliga andra valde att ta ett dopp i det kalla vattnet (se bilden nedan). Efter middagen, som bestod
av en fiskgryta och bröd, la vi loss skeppet och började bege oss ut mot nästa destination, Helgoland i
Tyskland. Idag hade vi även ett födelsedagsbarn och detta firades med morotskaka gjort av
byssalaget (mums). Resten av kvällen kommer bestå av massa film och godis, och några stackare som
ska stå på vakt.
Tjodahadelitalej tack för mej!

Personallogg:
Dagen bestod av lektioner, såsom eleverna beskriver ovan. Efter gårdagens andra och sista
mjukbotten så är nu eleverna förberedda för att ta itu med rapporten. Deras uppgift är att förklara
eventuella skillnader mellan en ”mudflat” och en sandbotten i tidvattenzonen. Det kommer bli en
vetenskaplig rapport som de lämnar in innan jag hoppar av Älva. Med tanke på hur bra eleverna
jobbat i fält så är jag helt inställd på att även resultatet kommer bli lika bra.
För en timme sedan lämnade vi Texel och styr mot Helgoland. Där kommer vi bland annat att besöka
fågelberget med alla dess havssulor och grisslor. Bredvid huvudön finns en lite mindre sandö där
hundratals sälar ligger på stränderna, det brukar vara ett uppskattat besök.
Vi förväntar oss måttliga vindar, tyvärr motvind så det blir nog ingen segelsättning på detta ben.
På återhörande
Lasse

