Logg frå n Alva
Datum: 2014-09-11
Elevloggare: Sofia och Vidar
Personalloggare: Sara
Position: N 54 18,8 E 004 14,8
Segelsättning: Fart: 6,5
Kurs: 245
Beräknad ankomst till nästa hamn: Lördag
Väder: Klart och soligt

Elevlogg: Eleverna började dagen efter en tröttsam samt händelselös natt. Vi följde våra
vanliga dagsrutiner. Vi städade våra områden på båten för att sedan fortsätta dagen med
lektioner. Vår första lektion var biologi där vi kämpar vidare på vår rapport för att sedan
kunna koncentrera oss på den hotfulla diskussionen i framtiden. Lars och en grupp elever var
även på valjakt men hade tyvärr ingen lycka med sig denna gång. Nästa lektion var Engelska
där vi i brist på lärare fick förlita oss på den trofaste styrmannen Sören som lärare. Trots
bristande utbildning visade Sören prov på bra pedagogiska egenskaper, det hjälpte dock med
en grupp med superengagerade elever. Efter en timme utav kunskap kastade sig eleverna sig
vidare till nästa utmaning vilket bestod av VHF-lektion. Dagens VHF-lektion var uppbyggd
på att öva VHF praktiskt. Fyra grupper åt gången blev försedda med varsin VHF-radio för att
kommunicera över frekvensen. Efter mycket flams och trams är vi experter på VHFkommunikation. Glada och mätta sitter vi nu och förmedlar våra simpla liv ut till
verkligheten. Tack och hej leverpastej.
/Vidar och Sofia

Personallogg
Dagen idag har varit händelserik med mycket äventyr och skratt. Vinden vi hade från igår avtog idag
och vi tog ner alla segel, förutom ett. Jagarfallet hade tvinnat sig och seglet rörde sig inte en meter
ner när vi drog i nedhalet. Det blev en sväng upp i fockmasten för min del. Där har jag aldrig varit
under gång. Mattias, Sören och Petra la oss på en kurs så att det skulle svaja så lite som möjligt och
det var mycket lugnare än jag trodde det skulle vara där uppe i toppen. Bra gick det. Robban fick ta
sig en sväng ut i peket medan resten av besättningen kordinerade arbetet från däck. Riktigt nöjda var
vi när vi fått ner seglet men otroligt trötta i både kropp och huvud.
Nedtagningen följdes av min andra VHF-lektion för dagen. Eleverna var indelade i fyra grupper och
skulle få göra en praktisk övning med våra bärbara VHF-er. Det gick riktigt bra och det som inte gick
bra har de nu lärt sig ett och annat ifrån. Att till exempel tala tydligt och långsamt, om hur de anropar
andra fartyg på korrekt sett och mycket mer. Det verkade vara uppskattat, till och med så att Jessica
lånat med sig en VHF under dagen för att lyssna på trafiken som förs.
Till middag fick vi en fantastisk fisksoppa som vi har Frida och byssalaget att tacka för. Nu har vi suttit
i min hytt under kvällen och pratat om pågående segling. Vi berömmer eleverna för hur väl de tar
hand om varandra och det är riktigt kul att segla med dem. Det är en bra klass och de har kul vilket
gör att vi i besättningen också har kul. Det får vi tacka för! // P1 Wiiids Sara

