Logg frå n Alva
Datum: 19/5‐19
Elevloggare: Moa och Melina
Personalloggare:
Position: 53 44’N 006 33’E
Segelsättning: Storen, focken och stagfock
Fart: 4,5 knop
Kurs: 070
Beräknad ankomst till nästa hamn: Helgoland måndag förmiddag
Väder: dimma

Elevlogg:
Hej hopp!
Morgonen började som de flesta andra, med
frukost men även regn och blåst utanför fönstret.
Efter frukost fick vi det roliga beskedet att de skulle
sättas segel, trots de gråa vädret så tyckte de flesta
att segelsättningen var en underhållande aktivitet.
Dagen fortsatte med lektioner i fartygsbefäl och
marinbiologi, nu kämpas de med att skriva rapport
av våra resultat från Texel. Alla kommer nog ha
blinkande drömmar då vi idag på fartygsbefäl gick
igenom 17 (mer som 1000) olika fyrkaraktärer. Idag
har tidsfördrivet för de flesta varit sömn och vila.
På skeppet har även en stor frustation gått runt
över de brutna nålar som blivit efter att ha försökt
sy på ”patches” på klasströjorna, det återstår nu
ungefär 1 av 15 nålar och efterfrågan är stor. Det
bjöds på utsökt sötpotatis och gryta till middag och
nu sitter de flesta bänkade framför fight club som
visas på tv. Vi ser fram emot att komma fram till
Helgoland! (inte endast pga uppkoppling)
Hej då från Älvorna

Dimma på Nordsjön

Personallogg:
Hej & hå!
I skrivande stund har vi kommit halvvägs på vår rutt.
Lämna Texel i går 18/5. Ny destination blir Helgoland
med ankomst 20/5 förmiddag. Innan avgång från Texel
fick Älva en leverans av nya trossar.
Jag Jessica gör min första tur ombord på Älva och det blir
en del av min utbildning. En del av den blir att prova på
olika vaktlag. Bytte från tolv – fyra till åtta – tolv denna
tur. Dagen börjar på bryggan efter frukosten. Eleverna
ombord samarbetar otroligt bra med att hissa segel, till
en nordvästlig vind på 9 m/s. Sikten är nedsatt på grund
av dimma som följt oss i snart ett dygn. Vidare så har
Sören instruerat lite radar och navtex på bryggan.
Ser fram emot att komma till Helgoland och mycket mer
som kommer komma framöver.
Tack och hej!
Jessica

Vi köpte ny tross i Oudeschild

