Logg från Älvå
Datum: 30/09/2020
Elevloggare: Daniel Serrander, Jonathan Majchrzak
Personalloggare: Catharina, Lärare
Position: 59° 19.6’N 018° 26.7’E På redden utanför Värmdö
Fart: Planerat datum för att segla vidare: 2 oktober
Beräknad ankomst till nästa hamn: 2 oktober
Väder: Klart och fint

Elevlogg:
Tjenare firrarna.
Dagen började med att skärgården välkomnade vår ankomst med en tät dimma som fick bogsprötet
på Älva att bli suddig när man stod i styrhytten. Under denna tid fick vi skicka mistsignaler, det vill
säga tuta riktigt högt så att alla närliggande fartyg är medvetna om vår position. När dimman väl
lättade vart vi välkomnade av sol och stilla vatten när vi närmade oss skärgården utanför Värmdö.
Dagen fortsatte senare med en VHF-övning ledd av andre styrman Marielle där vi fick öva på att
skicka nödanrop samt hur man kommunicerar med andra fartyg. Givetvis använde vi walkie-talkies
och talade med varandra under övningen då man inte får störa VHF kanalerna som fartygen
använder på riktigt. Utöver det har klassen börjat plöja igenom de praktiska övningar vi ska göra
ombord, såsom knopar, terminologi och beräkna metacenter höjden på Älvas skrov. Och det är inte
den enda matten som sker ombord för vi kämpar fortfarande för att bevisa allas favoritsats.
Pythagoras sats!
Även om resan har varit kortare än vad förväntats innan COVID så har det fortfarande varit
fantastiskt kul att segla på Älva med varandra. Vi ser fram emot ett par sista dagar innan vi kliver
iland för att träffa alla våra päron igen.

Tät strålningsdimma är vanligt i skärgården på hösten, den ligger då som tätast på lovartsidan av
öarna.

När dimman var som tätast mätte Kapten Stefan att sikten endast var 0,02nM, knappt Älvas längd

När dimman lättade så fick vi riktigt fint väder

Personallogg:
Att jag haft turen att än en gång få segla med Mb18a är en förmån som är få förunnat. Tur med
vädret har vi verkligen haft. Jag berättade för eleverna att jag aldrig har haft långbyxor på Älva. Lite
orolig var jag dock i år då vi seglade i slutet av september. Men som ni kanske har sett är att solen
och värmen varit på vår sida. Men att vindarna har valt att vara lediga under seglatsen. Nu sitter
eleverna och pluggar matte och fartygsbefäl. Dom har nämligen haft sina sista lektioner och nu
väntar vi lärare på att eleverna ska lämna in sina uppgifter.
Här kommer ytterligare en kluring att fundera på medan ni väntar på era ungdomar
1+4=5
2 + 5 = 12
3 + 6 = 21
8 + 11 = ?
Vad ska stå istället för ?
Svaret är inte 96

Lycka till!!

