Logg från Älva
Datum: 26/9-2020
Elevloggare: Emelie och Ludwig
Personalloggare: Andrestyrman Marre
Position: 55 36,9 N 012 59,5 E (Malmö)
Segelsättning:
Fart:
Kurs:
Planerat datum för att segla vidare: Imorgon 27/9
Beräknad ankomst till nästa hamn:
Väder: Molnigt

Elevlogg:
Hejsan svejsan på er där hemma!
Det har varit en händelserik dag, det började redan vid midnatt då vi var tvungna att ta ner alla segel
eftersom att vi hamnade i mitten utav ett lågtryck. Trots att vi bara var 6 personer fick vi ner allt
snabbt och smidigt tillsammans med matros Philip och Kapten Stefan.
Efter en mycket god frukost gjorde vi oss redo för dagens tre lektioner. Vår kapten Stefan höll en
lektion i skeppsteknik och stabilitet medan andra halvan fortsatte att skriva på sina
marinbiologirapporter. Vi skulle haft en lektion i VHF men den blev tyvärr inställd då vi la till i Malmö
under lektionstiden. De flesta har nu redan varit i land och bunkrat godis eftersom att detta är det
sista stället som vi stannar på innan vi åker tillbaka mot Stockholm igen. Efter en god middag är nu
klassen i full gång med kortspel samt lite plugg.

Personallogg:
Hej!
Jag heter Marielle (Marre) och är styrman ombord på Älva! Nattens vakt bjöd på det mesta, vind,
ingen vind, mycket regn och klar stjärnhimmel, som en påse gott och blandat med andra ord. Klockan
00:00 bärgade vi våra segel(yttre klyvare, stagfock, fock och stor) i ösregn men som tur var hade alla
ett glatt humör med sig upp från några timmar sömn. Efter att vi beslog våra segel i höjd med
Falkenberg så tuffade vi vidare för maskin i mörkret och nu har vi bytt ut det marina livet från
brännmaneter till tumlare vilket våra elever uppskattar.
Nu är det kväll och hamnvakten har rullat igång. Efter elevernas lyckade upptäcktsfärder till butiken
så har alla nu bunkrat upp på godis och sitter i skrivande stund i mässen och spelar kort.
God vakt! God vakt ska vi ha!

Öresundsbron i horisonten

Väl förtöjda i Yttre hamnen i Malmö

