Logg från Älvå
Datum: 2/10 2020
Elevloggare: Nazgol och Linn F
Personalloggare: Lättmatros Alva
Position: ”Cape Skåne” som kapten kallar det. Men strax söder om Ystad
Segelsättning: Storsegel, Focksegel & Yttre Klyvare
Fart: 8 knop för segel
Planerat datum för att segla vidare: Beräknad ankomst till nästa hamn: Tisdag den 3:e november under dagen
Väder: Växlande molnighet med några soliga stunder

Elevlogg:
Hej alla där hemma!
Dagen startades med frukost och födelsedagssång för Josefin Hydén 07:15, därefter drog morgonstädningen igång. När alla hytter blivit godkända efter inspektionen sattes sociologilektionen igång
för halva gänget medan andra halvan hjälpte till med att kasta loss från Malmös hamn.
Med tanke på att vindarna var ca 10-15 m/s hissade vi upp Storseglet, Focken och Yttre Klyvaren
efter lunchen. Efter ett tag började vågorna slå mot Älva och då började en del i klassen krypa till
kojs.
Till middag serverade byssan fläskkarré med ris, däremot var det inte så många uppe för att njuta av
den väldigt goda maten! I skrivande stund ligger de flesta nere i sina hytter för att vila upp sig lite då
de inte är vana vid sjögången än.
LK18 hälsar godnatt från Älva!

Personallogg:
Hej!
Hoppas ni alla som läser det här sitter inomhus i värmen! Nu börjar Sverige visa novembervädret.
Moder Jord har bjudit på vind idag, lite regn också såklart.
Jag heter Alva och jobbar som lättmatros här ombord. Har seglat på Älva i ungefär två och ett halvt
år. Gick tidigare i skolan.

Vi avgick från Malmö kring 10-snåret och hade det ganska mulet när vi passerade Öresundsbron.
Förra seglatsen hade vi det väldigt lugnt, men nu har eleverna fått känna på lite sjögång. Till lunch
bjöds det på god bakad potatis med skagenröra. Någon timme efter lunch hissade vi segel, väldigt
skönt. De stabiliserar lite när vi åker och nu på kvällskvisten har det lugnat ner sig.
Imorgon kommer vi fram till Karlskrona. Ska bli kul att få se den staden, har hört från många håll att
det är en fin stad. Nu har lugnet lagt sig på båten och det är bara ett fåtal som är uppe och spelar lite
spel. Jag ska återgå till vakten, sen vid midnatt får jag gå och lägga mig.
Skepp o’ hoj
Alva

