Logg från Älva
Datum: 2020-10-09
Elevloggare: Ivan och Albin
Personalloggare: Frida
Position: Förtöjda i Västervik
Planerat datum för att segla vidare: I morgon efter lunch
Beräknad ankomst till nästa hamn: Tjärnö onsdag morgon
Väder: Mestadels soligt och frisk västlig vind

Elevlogg:
Hej alla!
Idag stod det segling på schemat. Dagen började med en del vågor och en god frukost. Efter den
utsökta frukosten så stod det lektioner på schemat. Marinbiologi och Fartygsbefäl.
Fartygsbefälslektionen handlade om radarkunskaper och det var professor Benke som undervisade.
Detta var mycket roligt och lärorikt. Marinbiologin var även den mycket intressant och undervisades
av magister Håkansson.
Till lunch serverades en helt otroligt utsökt fiskrätt som bestod av bland annat kolja och torsk. När
maten satt fint i magen så var det dags för att bärga segel (ta ner segel). Detta skedde med enormt
matkoma men det gick så fint så. Detta för att vi snart kom att sakta tuffa in mot Västervik.
Efter många dagar borta från civilisation så tyckte de flesta att det var skönt att komma in till land. Så
fort vi lagt till så märkte man verkligen att energinivån steg.
Efter bunkring av godis, läsk och snacks var det dags för slutmiddag för byssa-laget. På menyn stod
det Tacos och kladdkaka med frysta hallon. Detta blev en otroligt lyckad och god middag med ett
väldigt roligt tema. Ombytta könsroller. De flesta gick in för temat vilket gjorde det ännu roligare.
Mätta, belåtna och glada över att båten stod still för första gången på vad som kändes som en
evighet så bestämde vi oss för att ta det lugnt och kolla på film och få en god natts sömn.
Undersköna hälsningar: Albin och Ivan

Personallogg:
Hej allihopa,
Dagen började med vakt från 00-04 för mig och Marielle och vårt helsköna vaktlag från mbv18. Det
var den sista nattvakten till sjöss för oss tillsammans, imorgon får vi ett nytt vaktlag att lära upp och
de kommer raka vägen från byssan och har aldrig gått sjövakt tidigare.
Alla elev-vaktlag roterar under resan så att alla har gått de fyra olika vakterna, 8-12, 12-4, 4-8 och
byssavakten. Vi i besättningen har våra fasta vakter under hela resans gång.
Under vårn andra vakt (12-16) så bärgade vi segel och satte kurs in mot hamn.
Det var riktigt fint väder när vi var på väg in mot Västervik och riktigt spännande för Marielle som
aldrig navigerat i dessa farvatten tidigare. Ankomsten gick strålande och förtöjningen gick så vackert
till 
Under förtöjningarna och losskastning den här resan så basar jag för akterdäck med två elever till
hjälp och denna förtöjning gick alldeles strålande då jag hade två jätteduktiga elever på däck
När vi i besättningen jobbat klart för dagen så passade några av oss på att göra så som eleverna, vi
tog en promenad iland för att proviantera ”nödproviant”, godis och annat smått och gott ;)
Sen var det dags för tvårätters middagen som byssalaget slitit med halva dagen.

Hoppas ni har det bra hemma!
//Frida

