
Logg från Älva  

Datum:  2/12-16 

Elevloggare:   Jesper Johansson, Martin Kristansen 

Personalloggare:  Krister 

Position:  Las Palmas, Gran Canaria  

Planerat datum för att segla vidare: Söndag eftermiddag 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Gran Tarajal måndag förmiddag 

Väder:  Soligt  

Elevlogg:  
Vi började dagen med frukost kl.07.15 med info från kapten om dagens upplägg. Runt kl.09.00 

började vi med en säkerhetsgenomgång i form av olika stationer, vi lärde om oss regler ombord, 

segel,  allmän säkerhet och hur man ska hantera om en olycka med skeppet skulle hända.  Efter lunch 

drog besättningen igång larmet och vi fick gå upp på däck och blev inräknade sen fick vi prova 

överlevnadsdräkterna. Sen var det ledig tid fram till middag efter det var det fritid fram till kl 23.00 

då det ska vara tyst på båten. 

 

 

Personallogg:   
Idag har det varit fullt på programmet. Vi har hunnit med genomgångar, övningar, teorilektion, 

segelpraktik och mitt i allt har vi bunkrat 2000 liter diesel.  



Under förmiddagen fick eleverna en förtrogenhetsutbildning. Då får eleverna gå runt hela fartyget 

och besöka 8 olika stationer. På varje station finns en ur besättningen som berättar allt eleverna 

behöver veta om den avdelningen i fartyget.  

Efter lunch övade vi fartygs övergivande. Alla elever provar sina överlevnadsdräkter för att se att 

dräkterna passar och för att bekanta sig med utrustningen. Vi tittade på livflottarna och visade hur 

man sjösätter en sådan. Det märks att eleverna har gått säkerhetsutbildning tidigare då de har bra 

koll på vår utrustning och redan vet hur det mesta fungerar. 

Efter övningen hade vi både teorilektion och praktisk lektion i segelhantering. Alla har övat på olika 

viktiga moment som ingår vid segelhantering och friskat upp minnet vad gäller termer och namn på 

olika segel, rep och riggdetaljer. Alla visar engagemang så det kommer att bli jättekul att segla 

tillsammans. Jag ser fram emot att sätta segel, för de här eleverna kommer snabbt bli bra på detta, 

de är verkligen lättlärda och intresserade. 

Hälsningar / Krister 

 
 



 

 

Främre livbojen från vänster: 
Frida Wigur, kock     Evelina Schmidt, lättmatros     Sofia Söderman, andrestyrman 

  
Mellersta livbojen från vänster: 

Kerstin Nyman, jungman      Bengt Svensson, matros       Krister Stark, överstyrman 

  
Bakre livbojen från vänster: 

Robert Niesink, matros      Stefan Alvå, matros         Sören Engzell, befälhavare 

 


