Logg från Älvå
Datum: 10/10-19
Elevloggare: Ida C
Personalloggare: Sofia
Position: N40°08,3’ W009°22,5’
Segelsättning: Inga segel uppe
Fart: 5 knop
Kurs: 175°
Beräknad ankomst till nästa hamn: Måndag den 14/10
Väder: Klart, god sikt, låg sjö och dyning temperatur 23°C

Elevlogg:
Hejsan vänner!
Ännu en dag ute till havs har passerat. Det var vår första heldag på vår resa mot Marocko. Dagen har
rusat förbi som det ofta gör när vi är ute och åker. Dagen började enligt några lite för tidigt då en del
klockor på mobilen ändrats till portugisisk tid vilket är en timme efter Spaniens. För att göra livet lätt
till sjöss använder vi fartygstid, vilken är samma som den senaste hamnen.
Efter att vi njutit av en god frukost och städat våra respektive städområden hade hälften av klassen
en sociologlektion medans andra halvan hade vakt eller förberedde dagens lunch. Kökslaget fick idag
sällskap av delfiner utanför dörren vilket var en välbehövlig uppmuntran då såsen bränts några
minuter tidigare. Men med hjälp av lite problemlösning blev det till slut en improviserad sås.
Under eftermiddagen hade vi sjömanskap där Sofia i besättningen lärde oss om väder, framförallt om
vindar och vågor. Vädret idag har varit fint med sol vilket gjorde att många spenderat tid utomhus,
några låg i nätet vid bogsprötet medans andra satt och solade på däck. Under dagen påstod en elev
ha sett en haj vilket senare visade sig vara en klumpfisk, det var nästan lika kul att se. Under kvällen
efter middagen har några modiga elever klättrat och beslått bredfocken.
Ikväll visas filmen The Way vilket är en passande film då vi tidigare i veckan besökte Santiago de
Compostela. Ni får ha det så bra på land!

Personallogg:
Hej på er där hemma!
Idag har det, som Ida skrivit, varit en dag som alla andra till sjöss på Älva. Eleverna går sina vakter,
står till rors och styr eller håller utkik. Idag fick vi som sagt se en hel hoper klumpfiskar på 12-4vakten. Efter ett tag när man jobbar här ombord blir man så van vid delfiner att man blir lite blasé när
de dyker upp, men klumpfisk det har jag aldrig sett tidigare så det var lite roligt.
Annars har vi puttrat på i 4,5 knop i snitt idag. Nu mot eftermiddagen/kvällen har det gått långsammare och långsammare och efter middagen beslutades det att vi skulle bärga bredfocken och
beslå den då vindarna under natten skulle vara icke existerande (1-2 m/s från alla möjliga håll)
Jag har haft en sjömanskapslektion idag om väder där jag pratade om högtryck, lågtryck, hur vindar
uppstår, olika fronter och även hur man själv kan veta när en varmfront är på väg. Jag pratade om en
massa annat också men det där är nog det som vi lade ner mest tid på.
Nu är det dags för mig att gå och lägga mig så att jag är pigg under nattvakten.
/Sofia

