Logg från Älvå
Datum: 6 oktober 2020
Elevloggare: Alma
Personalloggare: Benke
Position: Franska Stenarna tvärs om babord
Segelsättning: Motorgång
Fart: 4,5 knop
Kurs: 125 grader
Beräknad ankomst till nästa hamn: I morgon 0800, Askölaboratoriet
Planerat datum för att segla vidare: I morgon eftermiddag, mot Gotska Sandön
Väder: Regn måttlig sikt syd 7m/s

Elevlogg:
Tjena loggis länge sen, Alma här igen.
Solen skiner inte och mörkret står på lur. Trots väderomständigheterna är humöret än så länge på
topp, vi har som sagt vart till sjöss i hela 24h nu! I morse vaknade vi till doften av nybakat bröd, fina
Viktor offrade några timmars sömn för den upplevelsen. Dagens skolschema har bestått mestadels av
olika typer av säkerhetsgenomgånger, samt lite nosande på morgondagens tur till Askö laboratorium.
Under dagens lopp fick vi dessvärre vinka av en kär passagerare, vår marinbiologilärare Lasse hade
ont i ryggen. Alla ombord hoppas han kryar på sig och kan hoppa på denna resa längre fram.
Nu ska jag slipa på guidningen jag ska hålla i Göteborg, pussar!

Sjöräddningens helikopter övade att sätta ner en ytbärgare på Älva när vi passerade Grinda

Personallogg:
Hej
Jag heter Benke och är överstyrman ombord. Dagen började som vanligt med frukost. Sören höll
information inför dagens övningar sen tog städningen vid och efter det hade vi segelgenomgång och
säkerhetsövning. Efter lunch avgick vi från Myttingeviken. Eleverna fick introduktion i radarkunskap
och därefter en marinbiologilektion och sedan övergick de till sina sjövakter. Nu är det kolsvart ute
och vi som gick 4-8 vakten kryper till kojs för att ta över i morgon kl 04.00.
Hälsningar Benke

Besättningen på denna resa är från vänster:
Sören Engzell, befälhavare. Har arbetat ombord i snart nio år.
Marielle Cocozza, andrestyrman med gedigen seglingserfarenhet och en sjökaptensexamen från
Chalmers.
Madeleine Johansson, lättmatros, f d marinbiologielev
Catarina Nordlander, härskarinnan i byssan, Får alltid lovord för den goda maten ombord.
Bengt Svensson, överstyrman, har gått Klart Skepp-utbildningen till skärgårdskapten
Alva Hedlöf, lättmatros, f d marinbiologielev
Frida Jakobsson, matros och maskinansvarig, f d marinteknikelev

