Logg frå n Alva
Datum:

160127

Elevloggare: Fredrik
Personalloggare: Krister
Position: Förtöjda i Santa Cruz de Tenerife
Planerat datum för att segla vidare: i morgon torsdag kl 18
Beräknad ankomst till nästa hamn: Agadir, måndag morgon
Väder: Soligt, molnfritt och 26 grader

Elevlogg:
Hej!
I natt kom vi äntligen fram till Älva efter en tung flygresa med skrikande barn och rumpont. Väl på
plats i Santa Cruz möttes vi av ett glatt besättningsgäng som välkomnade oss ombord med varma
mackor och kaffe. Ingen rast och ingen ro, det var direkt dags för hamnvakt mellan 02-08, där två
vaktlag turades om att hålla sig vakna och inte släppa ombord några kackerlackor. Detta belönades
dock med en sovmorgon vilket var mycket uppskattat.
Idag har vi genomfört en förtrogenhetsutbildning ombord. Vi gick igenom allt från segelsättning till
säkerhetsplanen och testning av överlevnadsdräkter – nu vet vi alla var brandsläckarna finns, hur vi
går till väga för att överge fartyget och att vi ska njuta av värmen och MB13bs sista segling. Till lunch
fick vi korvstroganoff, jag har aldrig sett en så lycklig Linnéa tidigare! Efter lunch väntade lite
seglingsteori och praktisk genomgång, vi fick även kontrollera de uppblåsbara flytvästarna som vi
kommer bo i under denna månad. Under middagen hade vaktlaget Dieselråttorna sin lilla
presentation om Teneriffa, det gick…bra!
Nu har de flesta installerat sig i hytterna och vissa är ute på äventyr i staden där Primark och wifi
finns. Det är dags för mig att styra kosan in mot stan för lite bunkring av sötsaker inför
seglingsdygnen.
Alla vill hälsa till sina nära och kära i kalla Sverige ☺
Kramar från Fredrik

Personallogg:
Efter några dagars förberedelser för besättningen är nu båten i toppskick. Nu har klassen äntligen
anlänt och denna segling kan börja.
Idag har varit en intensiv dag för både besättning och elever. Det är mycket som ska gås igenom,
repeteras och övas inför avgång. Det är viktigt att alla kan våra säkerhetsrutiner innan båten lämnar
kaj. Det märks att den här klassen har seglat förut. Dom kan massor och verkar redan känna sig
hemma på Älva. Det är verkligen ett glatt och härligt gäng vi fått ombord. Allt talar för att det här
kommer bli en rolig och härlig segling.
Den här resan ska klassen studera navigation och sjömanskap i kursen Fartygsbefäl klass VIII och
innan resan hem ska de vara examinerade fartygsbefäl. Det är besättningen som står för
undervisningen i detta ämne som kommer varvas med både teori och praktik. Kursen är intensiv och
det är mycket som ska läras så vi sätter igång med utbildningen direkt. Vi har delat ut första
instuderingsuppgifterna ikväll och på fredag har vi första lektionen.
/Krister

