Logg frå n Alva
Datum: 2014-09-10
Elevloggare: Alina och Joachim
Personalloggare: Lasse
Position: N 55⁰ 22.7’ E 007⁰ 49.8’
Segelsättning: Allt förutom mesan
Fart: 7.1 knop
Kurs: 262⁰
Beräknad ankomst till nästa hamn: Senast lördag
Väder: Sol med moln

Elevlogg
Hej alla föräldrar och släktingar!
Idag åkte vi ut till en mudflat (Ungefär som en långgrund strand som blottas när tidvattnet drar sig tillbaks och
består till största delen av lera.) Vi gjorde en i princip likadan exkursion som i Lysekil, vilket innebär att vi
inventerade organismer och artbestämde dessa. Det var väldigt roligt då det var många som fastnade, med
stövlarna i leran och nästan ramlade. VI hade fått matlådor från Byssan som vi åt medan vi observerade
tidvattnet komma tillbaks. På väg ut till mudflaten så var det väldigt grund på många ställen vilket gjorde att en
av ribb-båtarna gick ner sig i botten vilken bara bestod av lera, men det gick bra till slut.
Efter äventyren gjorde vi oss redo för avgång mot Ramsgate och när vi efter cirka två timmar kom ut på öppet
hav skulle vi hissa segel. Alla segel utan mesanseglet hissades och alla hjälpte till, så nu är vi på väg mot
Ramsgate med nästan full rigg. Vi hoppas på en lugn resa dit och kanske chansen att få sätta råseglet!

Max, Frida från byssan, Vincent

Här seglar vi!

På mudflaten

Besättningslogg:
Idag var det upp tidigt som vanligt för frukost. Tyvärr fick vi meddelandet att Eva, som kom igår, är tvungen att
åka tillbaka hem. Överstyrman Sören blir stand in för Eva.
Efter frukost och städning var det så dags att ge sig av mot Fanö, en ö utanför Esbjerg, där vi gjorde resans
andra mjukbottenexkursion, men nu på en riktig "mud flat". Vädret var fantastiskt och eleverna kämpade på
med sin undersökning i leran. De silade och sållade leran, hittade havsborstmaskar, märlkräftor, musslor och
snäckor. Det var ett toppenställe vi hade hittat.
Tillbaka på Älva så var det rengöring av utrustningen som gällde och därefter klart för avgång mot Ramsgate.
Vi kastade loss vid 15.30 och beräknar att vara framme på lördag em. Enligt väderlekstjänsten så bör vi få en
ganska lugn resa till England, vilket säkerligen glädjer en och annan som hade det riktigt tufft på resan till
Esbjerg.
Jag lämnar Älva på söndag för att åka ut i skärgården med de nya ettorna, men Lena kommer ner till Ramsgate
på lördag och ser till att eleverna blir fortsatt sysselsatta.

Leriga hälsningar
Lasse

