Logg frå n Alva
Datum: 200917
Elevloggare: Elin Carlswärd
Personalloggare: Krister
Position: Engelska kanalen
Segelsättning: tre segel, storsegel, fock och stagfock
Fart: 6knop
Kurs: 180
Beräknad ankomst till nästa hamn: 21/9 på morgonen
Planerat datum för att segla vidare: 25/9
Väder: molnigt

Elevlogg
Denna dag har varit spännande för oss alla!! Helt nya upplevelser eftersom det var vår första
seglingsdag!! Från Gosport mot Cherbourg, genom en blåsig engelsk kanal. Denna dag har bjudit på
massor av nyheter och saker att göra, vi har lagt ifrån vår första hamn och hissat vårt första segel. Allt
detta med god inställning och äkta LK- samarbete. Vi som gått vakt under dagen hr fått prova på att
styra båten vilket var superhäftigt. Vi har några sjösjuka som har det lite kämpigt men överlag så är
gunget ingen match för LK15 och Älva flyter vidare!! Hoppas ni har det superbra där hemma för det
har vi!! Saknar er alla era små landkrabbor!! Asjöss;)

Personallogg:
Under tiden eleverna var iland och gjorde lite fältstudier började vi i besättningen dagen med en
brandövning. Vi har två rökdykare som ska på kort tid kunna göra sig redo för rökdykarinsats,
brandpump ska startas och brandslang kopplas på så kort tid som möjligt. Därför är det nyttigt att
öva på detta och se till att alla blir säker på sin utrustning.
Vid lunchtid var alla ombord igen och vi gjorde oss redo för att lämna Gosport. Lotsen kom ombord
och vi la loss och började vår segling mot Cherbourg. Efter att vi kommit ur den bojade leden satte vi
segel. Storsegel, fock och stagfock. Rak motvind mot Cherbourg så vi började kryssa över Engelska
kanalen. I kanalen har vi stark ström som sätter i olika riktning beroende på tidvattnet. Strömmen
påverkar oss mycket och det kräver att man skapar en taktik för hur man ska ta sig över kanalen utan
att behöva stångas allt för mycket mot den.

Seglingen var fin och natten god, efter mindre än ett dygn angjorde vi Frankrikes kust. Eleverna har
varit suveräna och allt har fungerat mycket bra. Det är svårt att förstå att det är deras första dygn till
sjöss och första gången dom styr Älva. Kommande längre sjöben kommer inte bli några problem med
en så här bra klass.
Allt gott!
/Krister

Besättning denna resa
(från vänster)
Stefan Siwek
Mångårig lärare på Sjöfartshögskolan och nu
befälhavare på denna resa.
Robert Niesink
Seglat så många sjömil på segelfartyg att det
inte går att räkna längre. Jobbar som Matros
och intendent ombord.
Simon Pankhurst
Kock från Nya Zeeland som gör sin första resa
på Älva
Frida Johansson
Nybliven sjöman från Göteborg som gör sin
första resa som jungman
Krister Stark
Överstyrman ombord på denna resa. Har
jobbat på skolan några år och är även
sjukvårdsansvarig ombord.
Christine Bergius
Har tidigare jobbat på skärgårdbåt men provar
nu om sjöbenen håller även för Atlanten. Är
jungman på denna resa.

Evelina Schmidt
Har gått som gymnasielev på skolan och
fastnade för sjöfart och segelfartyg. Den minst
höjdrädda ombord som gärna klättrar i riggen.
Är Lättmatros ombord.
Sofia Söderman
Styrman på Älva sedan några år och styr även
upp utbildningen i sjömanskap och navigation
ombord.
Bengt Svensson
Vårt tekniska geni som ser till att alla våra
maskiner, pumpar och elverk fungerar. Har
gått på skolans YH utbildning och jobbar
annars på skärgårdbåt.

