Logg från Älva
Datum:

21 februari 2020

Elevloggare: Emelie och Madeleine
Personalloggare: Benke
Position: N28° 46,3’ V015° 23,9’
Segelsättning: Inga
Fart: 6,5 knop
Kurs: 080
Planerat datum för att segla vidare:
Beräknad ankomst till nästa hamn:
Väder: Lite mulet, rikligt med vind, 20°C

Elevlogg:
Skepp och hoj!
Dagen började som vanligt med frukost och skeppsstädning. Därefter gick 8-12 och 12-4 vakten för
att kasta loss. Efter att vi väntat på hamnkontoret skulle öppna åkte vi ut ur hamnen och vi bemöttes
strax därefter av stora vågor. Medan Älva rullade och tallrikar flög ut på golvet höll Catharina en
lektion om bevisförande och efter lektionen rusad vi ut för att se på delfiner. Vissa hade turen att se
Flasknosdelfiner och Atlantic spotted dolphin, medan andra kom ut för sent.
Dagen flöt på med vakter och runt om på däck låg människor utspridda för att få så mycket sol som
möjligt. Till lunch hade vaktlaget i byssan gjort en god blomkålssoppa med hembakade bröd. Älvas
gungande gjorde det dock till en utmaning att äta. Men man ska inte gråta över spilld soppa.
Under eftermiddagen passerade en grindval som drog upp hela klassen på däck. Sedan hade Sofia en
genomgång i hur man använder radarn på båtar. Under genomgången hördes ugnsplåtar och bestick
slås i golvet följt av förvirrade skratt. Därefter samlades alla för att njuta utav middagen som bestod
av fläsk och potatisklyftor.
Nu medan vi skriver loggen sitter många klasskamrater och löser matteuppgifter och läser mer om
radarn.
Syns imorgon då det ryktas om snorkling!

Personallogg: Hej!
Jag heter Benke och är maskiniststyrman ombord. Nu är vi på väg mot Graciosasundet och vi har fått
motvind och går för maskin och vi är framme i morgon förmiddag. Då väntar servis på ett av elverken
och lite annat småpyssel i maskinrummet för mig. Det vore kul att komma iland på Graciosa och ta en
promenad i den unika västernliknande miljön som får en att tänka på en gammal västerfilm.
Hälsningar Benke maskinist och styrman ombord.

