Logg frå n Alva
Datum: 2018-04-11
Elevloggare: Alexander F och Carl
Personalloggare: Göran
Position: På havet, mellan Waterford och Swansea
Segelsättning: Inga segel uppe, motorgång
Fart: 6 knop
Kurs: 135°, mot Swansea
Beräknad ankomst till nästa hamn: Ca 16:00 (12 April)
Planerat datum för att segla vidare: 14 april
Väder:

Elevlogg:
Dagen började med att genomföra den dagliga städningen, därefter fick klassen en 2 timmars
undervisning om grunderna inom segling och vilka faktorer som bör tas hänsyn till medan man
seglar. Kaptenen Sören förklarade de olika vindarna som fanns och hur man tacklar dem på bästa sätt
med seglen. Den övriga besättningen lärde oss hur man gör olika knopar och hur man kvajlar. Vid 14tiden påbörjades förberedelserna för att lämna Waterford, två av vaktlagen fick i uppgift att assistera
besättningen vid avgång. 2 av eleverna blev ombedda att stanna iland för att göra loss alla trossar.
Efter avgången har det varit väldigt lugnt på båten och det råder en allmänt god stämning inom
klassen och besättningen.
Vid 16:00 inleddes första vakttiden till havs vilket innebär lite annorlunda förutsättningar jämfört
med när vi vaktar vid hamnen. Till havs är det väldigt viktig att ha stenkoll på vad som finns framför
båten, bakom båten och sidorna om båten. Då det inte är jättelätt att kunna se fiskenät utan
markering t.ex. Väl ute på vakten så såg vi faktiskt delfiner vilket var väldigt härligt att se när de
simmade framför båten. På vakten fick vi också styra mot koordinater genom att hålla båten i en
kurs. Just nu går vi bara på Älvas motor och inte seglen, då det inte skulle vara så mycket vind och
rätt lugnt gällande vågor. Trots det lugna vädret så mår en del illa just nu och är ute och tar lite luft.

Personallogg:
Hej igen.
Jag har nu varit ombord sedan 19/3, och seglat Älva från Spanien till Irland. Avseglade idag från
Waterford med ekonomiklassen FE16. Vi är nu på resa till Swansea, och kommer förmodligen att
ankra i väntan på rätt tidvatten. Jag har förberett förarintygskursen som vi skall lära ut till eleverna,
vilket kommer att bli en trevlig tillställning ombord. Dessa ungdomar verkar vara enormt fina och
trevliga, och jag ser fram emot att få lära känna dem fram till Brugge, där jag skall mönstra av i början
på maj. Jag har just gått av vakten, och skall nu ta mig en macka innan jag går och knoppar.
Överstyrman Göran.

