
Logg från Älva  

Datum:  07/04-15 

Elevloggare:  William Kjerstensson 

Personalloggare:  Krister 

Position: Santa Cruz,s hamn  

Segelsättning:  Nada  

Fart: De nada 

Kurs: Nada 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Nada 

Planerat datum för att segla vidare: Imorgon morgon 

Väder: Mestadels moln 

 

Elevlogg:  
Idag har vi i MB12b huvudsakligen varit på en marinbiologisk exkursion, där vi undersökte faunan på 

en hårdbotten. För att genomföra denna exkursion så var vi tvungna att gå ut på några klippor där 

vågorna slog in. Det var då några ur civilbefolkning började tjata på oss att gå därifrån och för att vi 

inte kunde förklara till dem varför vi var där så började de hota med att ringa polisen. På grund av 

detta och tidvattnet så blev vi tvungna att runda av exkursionen rätt så tidigt. Det var dock inte så 

många som hade något emot detta för att vi hade en fin sandstrand precis bredvid, här tog många i 

klassen inklusive mig resans första dopp med en rimlig tempratur på ca 18 grader.  

När vi kom tillbaka till båten så hade vi fått många varor levererade som nu skulle packas ner vilket 

tog upp en del tid. En av de sakerna som hade leverats var allas nytvättade sängkläder vilket ledde till 

att alla skulle bädda om. Den mest irriterande delen av bäddningarna var att få in skumgummit som 

vi sover på in ett slags lakan som var minst sagt svårt det var dock det roligaste när andra skulle 

försöka göra det.  

Och just nu är majoriteten av klassen in i stan för att bunkra upp på alla billiga livsmedel och imorgon 

morgon så sätter vi segel för Isla desertas vilket kommer ta omkring två dagar. 
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Personallogg:   
Besättningen har idag slitit med alla förberedelser som behövs för att vi ska kunna lämna kaj. Dagen 

har ägnats åt proviantering och hantering av tvätt, säkerhetsinventering, sjukvårdsövning och 

brandövning. En del av oss har jobbat med underhållsarbete för att förhindra rost och skador som 

kan uppstå på längre sjöresor. Det är alltid mycket att göra när ny besättning och ny klass anländer 

Älva och vi gör så mycket vi bara kan för att avgången ska ske i tid. Men det är inte så lätt under 

påskhelg med delvis stängda butiker.  Men vi ser nu att bitarna sakteliga faller på plats och det är en 

skön känsla när ordningen återfås. Detta blev en lång dag för oss alla och nu ska vi ta en välförtjänt 

vila så att vi är pigga till avgången imorgon. 


