
Logg	från	A� lva	 

Datum: 5/4/2016  

Elevloggare: Lukas & Joachim   

Personalloggare:  Janne 

Position: Teneriffa hamn 

Segelsättning: Ingen 

Fart: 0 

Kurs: Ingen 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 11/4/2016 

Planerat datum för att segla vidare: 8/4/2016 

Väder: Soligt med en del moln. 

 

Elevlogg: Dagen började med en tidig samling i terminal 5. Alla lyckades vara i tid och inga 

bortglömda pass behövde hämtas (Hurra för klassen). Efter en lång väntan så påbörjade vi vår 

flygning mot Helsingfors. Efter en kortare flygning var det dags för mer väntetid innan flyget mot 

Teneriffa. Den då längre flygningen gav oss tid att vila, tomma batterier och svettiga fötter. 

Bussen som vaktlag C hade bokat plockade upp oss efter ankomst till Teneriffa för slutspurten 

till Älva. Nu är vi efter en utmattande dag ombord på skutan och har än en gång blivit 

introducerade till rutinerna med förtrogenhetsutbildning som väntar imorgon. 

Hälsningar ifrån Mb13a, än en gång på Älva.  



 

Personallogg:   
Idag kom så alla förväntansfulla, förutom 29 elever och en lärare så kom även jag. Mitt namn är Jan 

Fällmar och jag skall vara kapten ombord på Älva en bit av resan, närmare bestämt till Faial på 

Azorena.  Eftersom alla kom så pass sent på eftermiddagen så blev det en mjukstart med middag och 

presentation av besättningen (besättningsfoto kommer i morgondagens logg), genomgång av 

hyttplaceringar och vakter samt utdelning av flytvästar. Som sista punkt hade vi en kort genomgång 

av vad som förväntas om det skulle gå ett larm i natt. Larmsignalen aktiverades, branddörrarna åkte 

igen som de skulle och samlingsplatsen när man ligger i hamn är alltid på kajen vilket påmindes. Efter 

detta så blev det dags för lite fri tid för eleverna som säkert sett fram mot det. 

I morgon bitti skall vi börja med den stora förtrogenhetsutbildningen där tyngdpunkten ligger på 

egen och andras säkerhet. 

Janne F Kapten på Älva 

                                                                    

 


