Logg från Älva
Datum: 10/11 2014
Elevloggare: Javár Sadat, Arvid Pettersson
Personalloggare: Ulrika
Position: N 34⁰26 W 7⁰39
Segelsättning: Går för motor
Fart: 4,6 knop
Kurs: 225
Beräknad ankomst till nästa hamn: 13/10 2014
Planerat datum för att segla vidare:Väder: Soligt med lite moln. Under dagen var tempraturen lite över 20 grader.

Elevlogg:
Tjena alla där hemma! Hoppas ni inte är lika sjösjuka som nästan alla är här! Idag vaknade vi
till ett kraftigt rullande och gungande. När vi kom upp och skulle äta frukost så flög alla
tallrikar och glas över hela mässen. Ta någon macka och sätta sig var en riktig utmaning.
Båten har känts väldigt tom för oss som inte var sjösjuka med tanke på att alla antingen
spydde över relingen eller sov i sina hytter. Men för oss som mådde bra så var det en riktigt
fin dag uppe på däck med sol och riktigt höga temperaturer. Dock så blev det hårt för oss
med tanke på att vi har varit tvungna att hoppa in och hjälpa besättningen mer än vanligt
med tanke på att alla var sjösjuka. Så vi får hoppas att havet lugnar ner sig lite under natten
så vi får vila lite!
Med varma hälsingar Javár och Arvid.

Personallogg:
Gungeligung. Vinden har lagt sig och det är ingen idé att hissa segel. Istället tuffar vi fram i 6
knop vaggade av en lång dyning som får Älva att gunga än åt babord och än åt styrbord.
Flera elever har haft det jobbigt med sjösjukan, men nu till middagen såg läget lite bättre ut.
De flesta var uppe och njöt av Aarons goda köttfärsbiffar.

Bengt och jag har haft lektioner enligt planen. Visserligen med ett decimerat antal
kexknaprande (för att motverka illamående), men ändå vetgiriga elever. Hos Bengt
diskuterades första världskriget med liv och lust och med illustrerande filmavsnitt. Hos mig
ägnade vi oss åt marin engelska i form av ett reklamblad från ett båtvarv i England med
många viktiga ord som boat hoist, antifouling och osmosis treatment.
Vid midnatt blir det vaktskifte. Det nya byssalaget blir Bravo, dvs Daniel, Javár, Gustav,
Rasmus, Mathias. De är lite oroliga för hur det blir laga mat i byssan, där det gungar,
skramlar och luktar som mest. Jag är säker på att kommer gå fint!

