Logg frå n Alva
Datum: 17/5 2015
Elevloggare: Sebastian Hahn
Personalloggare: Magnus Jödahl
Position: N: 51°07 E: 001°50
Segelsättning: Bredfock
Fart: 1.5 Knop
Kurs: 050
Beräknad ankomst till nästa hamn: Tisdag förmiddag Yerseke
Planerat datum för att segla vidare:
Väder: Klart, Soligt och milda Sydvästliga vindar

Elevlogg:
Halloj!
Idag har det varit sjögång för klassen hela dagen, varvat med lektioner i Sjömanskap, Historia och
Engelska. Eftersom senaste veckan hade tillbringats i Portsmouth så var klassen lite ovan vid
rullningarna. Man vänjer sig dock ganska snabbt, vissa snabbare än andra. Dagen började klockan sju
med frukost som byssanlaget hade lagat. Efter frukosten hade klassen städning samt lektioner.
Vädret har varit underbart, och många sökte sig upp till bryggan för att sola när de inte hade
vaktgång. Vinden hade varit lugn på morgonen, men den tilltog snart och vi satte segel. Storen och
focken sattes vilket gav en extra dimension till upplevelsen ombord. För att kunna sätta bredfocken
var vi tvungna att bärga stor och försegel, annars står seglet dåligt. Nästan hela klassen hjälpte till att
bärga och beslå seglen, och för de flesta var det den första seglatsen med Älva.
Byssalaget hade under seglingen förberett lunch, två pastarätter: den ena med pesto & kyckling och
den andra med pulled-beef från några dagar tillbaka. Trots den lugna dagen så var många hungriga
och maten smakade mycket bra, byssalaget jobbar verkligen på bra i byssan. Snart var det dags att
gira och det blev en plattare slör, vilket gjorde att besättningen bytte segelställ ytterligare en gång.
Det var dags att sätta bredfock, ett segel som fungerar bra i just sådana förhållanden. På
eftermiddagen hade eleverna vaktgång och lektioner. Middagen serverades klockan sex i form av
fiskgratäng. Kvällen spenderade de flesta elever framför datorn, på grund av en kommande
historieinlämning. Dock var vi inte ledsna för det utan stämningen var god i salongen. Allt som allt
har det varit en lugn men härlig dag till sjöss.
Hälsningar från Sebastian och besättningen på Älva.

Rebecka, Jenny och Denise beslår
Stagfock och inre klyvare.

Erik, Alina och Frida sätter bredfock
(Råsegel)

Personallogg:
Ja, vad ska man skriva efter en sådan fullmatad logg som den ovan? Man kan ju liksom bara skriva
under på allt..
Idag har vi haft seglingens första skeppsmöte, ett forum där kapten, besättning, lärare och
representanter från klassen träffas för att bolla verksamheten ombord. Denna gång blev det idel
rosor eftersom samtliga har kommit in i vaktgång, lektionsschema och allt dylikt ombord. Särskilt
beröm blev det rörande klassen förmåga att ta hand om varandra när sjösjukan slog till igår kväll!
Undertecknad går ju av i övermorgon och får väl passa på och tacka elever och besättning för en
riktigt fin segling!
Ni föräldrar bör vara riktigt stolta över dessa juniorer. Ett riktigt nöje att ha med sig en sådan vetgirig
klass på studiebesöken i Portsmouth. Jag kan lova att vi ställde guiderna på prov. Övriga besökare var
nog inte riktigt lika imponerade över den lååånga kö som bildades bakom oss. Så kan de vara ibland:>
Övertygad om att de säkert skrivit en massa sidor historia att bedöma också..
Rullande kanalhälsningar från mentor Magnus

