Logg frå n Alva
Datum: 11 April 2019
Elevloggare: Potapoff och Kasper
Personalloggare: Stefan Alvå, Styrman och riggansvarig
Position: Waterford, Irland
Segelsättning:
Fart: ‐
Kurs: ‐
Beräknad ankomst till nästa hamn:
Planerat datum för att segla vidare: Fredag 12/4
Väder: Moln med blandad sol. Ca. 10 C hela dagen.

Elevlogg:
Idag har varit en produktiv dag inom seglingsprojektet. Intervjuer och enkäter har utförts av samtliga
grupper. Med ett positivt bemötande från det lokala folket har det generellt varit en väldigt lyckad
arbetsdag. Utöver det så har vi gått igenom våra seglingspositioner och lärt oss innebörden av dessa
samt hur vi kommer till att arbeta under själva seglingen. Mycket nya termer och goda genomgångar
har gjort oss väl förberedda och stimulerade och lär med högsta sannolikheten ge oss en god natts
sömn. Nu fokuserar vi på ordentligt bunkra upp på godis, snacks och sjösjuke‐tabletter inför
morgondagens utmaningar.
Allmänt så är det en mycket positiv stämning och alla sköter sina uppgifter med god disciplin. Vi
planerar att avsluta kvällen, liksom gårdagens och kommande kvällar, med Marvel film som slutligen
leder upp till den efterlängtade Avengers: Endgame.
Även värt att nämna är maten. Hittills har hela klassen varit mer än nöjda med våra måltider som
man kan turligt nog känna sig mätt på. Som sagt kastar vi loss imorgon förmiddag i anpassning efter
tidvattnet.

Personallogg:
Hej, min dag började lite avskilt från resten av besättningen. Med irländsk folkmusik i öronen hängde
jag större delen av förmiddagen uppe fockmasten bland fåglarna och inspekterade alla block och
schacklar som håller den löpande riggen på plats, för att se så att allt ser bra ut och att det som
indikerar slitage tas ner och byts ut långt innan det går sönder.
Det är stora krafter som sliter i masterna under våra 10 månader till havs varje år och det är viktigt
att den stående riggen (dvs. master, rået, bommar, vant, stag, gajar och barduner) undersöks ofta
och pysslas om minst lika mycket som allt annat nere på däck och i fartyget.
På eftermiddagen höll jag i lite segelteori för alla elever och nu tänkte jag ta kväll.
Värt att nämnas är också att nu har vår skeppare anlänt, så lotsen kommer imorgon kl:11:00’ som
planerat och avgång strax därpå.
/Stefan Alvå

