Logg från Älvå
Datum: 2019-11-19
Elevloggare: Elias Viktor
Personalloggare: Björn Compier
Position: Arrecife
Segelsättning: Fart: Kurs: Beräknad ankomst till nästa hamn: 22/11
Väder: Soligt, molnigt

Elevlogg:
Idag har dagen börjat med frukost som vanligt, vi blev serverade bacon och äggröra istället för den
vanliga gröten. Därefter började lektionerna kl. 09:00 med respektive vaktlag vid respektive post.
Idag fick de som inte klättrade igår klättra upp till rå’t (rå’t är den horisontella pinnen på den främre
masten). Under tiden Bravo och Charlie klättrade hade Alpha och Delta lektioner med Bengt och
Björn Compier.
Efter lunchen runt klockan 13:00 samlades alla vaktlagen i salongen där Bengt visade oss en film.
Filmen handlade om hur det var att segla runt Kap Horn och hur det var att leva på ett fartyg under
1700-talet, fast den inspelades på 1900-talet. Man kände igen sig i vissa av uppgifterna vi har här på
båten idag. Som t.ex. nattvakter, städning osv.
Efter filmen hade vi VHF-lektioner fram till middagen. Där blev vi serverade en god måltid men med
en lite udda bearnaise á la Compier. Efter middagen hade vi obligatorisk pluggstund inför VHF provet.
Efter pluggstunden började nattvakterna som vanligt.

Personallogg:
Idag har det varit en dag fylld med
roliga och intressantas uppgifter tillsammans med eleverna. Läraryrket
blandades med byssaansvar tillsammans med ett delat maskinansvar ombord.
05.45 mötte jag frukostgänget från
Charlies vaktlag i byssan. Intensivt
arbete av eleverna resulterade i en
hotellfrukost av högsta klass. På lektionerna behandlade vi felsökning
genom vatteninträngning i en motor
och vad det kan bero på samt vilka
skador som skulle kunna uppstå.
Lektionen avslutades med ett besök i
Älvas maskinrum där ena elverkets
dieselmotor totalhavererat. Efter att
eleverna undersökt motorn konstaterades att avgassystemet måste nykonstrueras då vatten fyllts på bakvägen vid sjögång och runnit in i en
eller fler cylindrar.
Efter en kulinarisk lunch i resternas tecken började förberedelserna för middagen samtidigt med
VHF-lektionerna. Efter middagen och mer VHF-lektioner, såg alla fram mot en bioafton ombord
med lite fika med Bengt och Jockes tårta som tilltugg. Eleverna går från klarhet till klarhet och är
helt fantastiska. Tack för lånet av era kids.
Björn Compier ;o)

