Logg frå n Alva
Datum: 3/6-2015
Elevloggare: Rebecka Sjöström
Personalloggare: Robban och Stefan
Position: Uddevalla
Planerat datum för att segla vidare: 4/5-2015
Väder: sol, moln och en himla massa vind!

Elevlogg:
Hej hej!
Idag har nog varit den roligaste dagen hittills idag, det
tycker i alla fall jag. Idag var nämligen första dagen av vår
två dagars basic safety-kurs. Dessutom så har vi nu ingen
biologirapport att stressa oss över och till middag fick alla
60 kr var och tvingade att äta ute! Tråkigt var dock att vi
fick gå upp lite extra tidigt, vaktbyte var det också i natt.
Vi samlades i alla fall kl. 8 vid brandstationen som det
bara tar tre minuter att gå till. Vi blev indelade i två
grupper som fick göra några lika och olika saker. I min
grupp så pratade i alla fall brandmännen en del de första
timmarna och så fick vi gå på en rundvandring runt
stationen. Det var intressant men det var roligare efter
förmiddagsrasten. Då fick vi titta på en brand som
släcktes med skum från en brandbil och hur de med en
strålsläckare blästrade genom en betongplatta för att
kunna släcka eld genom t.ex. en vägg. Sedan hade vi lite
kemteori. Då pratade de om vilka faror det kan finnas
med olika ämnen och vilka restauranger som man borde
gå till. Sist fick vi testa pH-värde på saltsyra, bensin och
ett hemligt ämne… vatten… Tillbaka till Älva för att äta
lunch.

Efter lunch fick vi i min halva av klassen testa på lite olika övningar medan den andra halvan gjorde
annat som Rasmus förhoppningsvis kan berätta om i morgon. Vi fick testa att fira oss ner från en
våning upp, sätta på oss en skyddsdräkt som skyddar mot kemiskt farliga ämnen, spruta vatten i en
slang från brandbilen, se en oljebomb och klippa/lyfta/pressa en bil. Denna del av dagen var väldigt
rolig! Fika fick vi också under eftermiddagen ☺ Det sista min grupp gjorde var att släcka en docka
med brandfilt. Alla var väldigt trevliga på stationen och vi ser fram emot morgondagen!

På kvällen fick vi som sagt äta ute på restaurang. Det var
ganska blandat vad folk åt, men jag gick i alla fall med en
grupp och åt på Pingvin vilket var supertrevligt!
Stämningen på båten har varit betydligt mycket bättre
nu i kväll till skillnad från igår. Men nu ska vi ta tag i att
plugga in allt inför VHF-provet som vi har på fredag…

Personallogg:
Hallo, Rib-Robban och Rigg- Stefan här igen. Idag har vi gått upp lite tidigare för att se till att alla
elever kom i tid till brandstationen, sedan har vi som inte var lediga kämpat mot vinden när vi tvättat,
slipat och målat fartyget. Vi har fått ombord två nya lärare (Viktoria och Björn) som ska segla med
hela vägen till Stocksund. Viktoria tyckte att det såg så kul ut att måla så hon fick ett helställ i
blåkläder och har hjälp till på däck hela dagen. Vi har provianterat lite färskvaror och fått besked om
hur den stora ribbåten mår som vi lämnade in på service igår. Storribben har bara gått på tre burkar
(cylindrar) och har då såklart inte samma kraft när den agerar bogpropeller vid tilläggning och
avgång. Nu mår den bra igen och är redo att hämtas i morgon, det var tydligen något fel med filtrena
och dåligt bränsle. Nu
är det kväll och film,
strax blir det bingen!
/Ribb-Robban och
Rigg-Stefan

Victoria målar och Erik
håller i. Det blåser
idag!

