Logg från Älvå
Datum: 19 augusti 2020
Elevloggare: Karl Gillow och Nora Lindskog
Personalloggare: Kapten Sören Engzell
Position: Stora Skratten (Norr om Vaxholm)
Segelsättning: Inte
Fart: Just nu ligger vi stilla med ankare
Kurs: Vi har därför ingen kurs
Planerat datum för att segla vidare: 20 augusti, eftermiddag
Beräknad ankomst till nästa hamn: Skule, 22 augusti, eftermiddag/kväll
Väder: Soligt och varmt, ca 25 grader med vind 6 m/s

Elevlogg:
Hejsan hoppsan!
Idag började vi vår segling på Älva. Vi åkte från Marina läroverket, Stocksund, cirka klockan 14:00.
När vi hade kommit runt Lidingö såg vi en säl. Därefter fortsatte seglingen med soligt väder och glatt
humör… Vi passerade Vaxholm på vägen mot vår destination, Stora Skratten. Vi mötte även en
finlandsfärja strax efter Resarö.
Vi anlände vid 17:30 och ligger på svaj. Nu ska vi äta middag, det blir köttfärssås med pasta, gott ☺.
Efter middagen ska vi bada.
Ha det bra, Karl och Nora

Personallogg:
Efter ett kort stopp hemma i Stocksund är vi nu på väg igen, med den härliga klassen MB18b. Om inte
coronan hade satt stopp för våra planer, skulle jag ha seglat med dem i våras, från Brügge och hem.
Men nu blir det svenska kusten istället, och det är inte så illa det heller. I morgon skall vi prata
seglingsteori och öva praktiskt hur man sätter segel och skotar och trimmar. Sedan lättar vi ankar och
styr norrut genom skärgården. Vindprognosen ser fin ut, så jag tror att vi kan sätta fullt ställ och få en
riktigt fin segling upp genom Bottenhavet och till Höga Kusten.
Sedan bär det av söderut igen, med ett stopp på Gotska Sandön. Därefter Västervik, Mörbylånga på
Öland (där våra marinbiologielever skall göra mjukbottenexkursion), Karlskrona och upp längs
västkusten till Tjärnös marinbiologiska laboratorium. Ur utbildningssynpunkt är det förstås det
viktigaste stoppet på resan, med tre dagar av marinbiologiska undersökningar där våra elever får
bekanta sig på nära håll med västerhavets fauna och flora. Snorkling och kanotpaddling står också på
programmet i Kungshamn och Smögen, innan vi avslutar resan i Göteborg den 13 september.

Vi som utgör besättning på denna resa är från vänster:
-

Frida Jakobsson, matros och tekniskt ansvarig
Sofia Söderman, överstyrman, har också hand om navigationsundervisningen ombord
Bengt Svensson, matros och maskinchef
Undertecknad, Sören Engzell, befälhavare
Catarina Nordlander, kökschef
Madeleine Johansson, lättmatros
Catrin Palmqvist-Loukomies, andrestyrman och sjukvårdsansvarig

Varma hälsningar från kapten Sören

