Logg frå n Alva
Datum: 12 Mars 2019
Elevloggare: Matilda H och Tove
Personalloggare: Simon Holmgren
Position: Santa Cruz Teneriffa
Väder: Glassigt, sol, varmt och vindstilla.

Elevlogg:
Hejsan!
Idag startade dagen med frukost 07:30 och sedan den dagliga städningen. Dagen var kommen, idag
besökte vi Teide. Bussen kom till kajen 09:15 och då startade utflykten. Denna utflykt var lite
annorlunda då det var en bussresa med flera stopp, ungefär ett var tionde minut. Under stoppen
bjöds det på en fantastisk utsikt i solskenet samt glass för de som ville. Lunchen åts på en av
utkiksplatserna där vi alla åt först matlådan och sedan kulglass. Bussen tog oss inte hela vägen upp
till Teides topp utan det högsta höjden blev 2300 meter. Vi kunde ändå uppleva toppen på håll.
Bussen anlände till båten 17:00 och direkt efter det höll vaktlag 3 sin presentation som vi ska hålla för
igen senare på Cedergrenska Tornet. Middag vanlig ordning vid 17:30 sedan skrev alla elever klart
sina gemensamma marinbiologirapporter.
Kvällen bjöd på mycket plugg och en avslutande miljöaktvitet av vaktlag 2 och 4. Aktiviteten var en
earth hour som bestod av mycket skratt. Imorgon börjar packningen och den efterlängtande
slutstädningen (hahah :D). Vi ses om två dagar.
Kramar från Matilda H och Tove <3

Personallogg:
Hej!
Simon här igen (som skrev logg den 27/2). Jag är fortfarande jungman ombord och ska under tiden
som vi ligger till kaj delta i det vanliga underhållsarbetet. Just idag hände det en massa saker som lätt
kan gå under radarn om man är på någon slags Tour de Teide eller är kvar i Sverige, så därför tänkte
jag berätta lite om vad vi som var ombord har gjort idag!
Dagen startade som vanligt med en redig städning för att bekämpa de sista ballongresterna från
gårdagens Mexico-middag. Efter en kort kaffe-intervall så var det dags att köra igång på riktig. Dagen
har bland annat bjudit på dieselbunkring, målning och lite bullar. Men dagens stora höjdpunkt var
sjösättningen av MOB-båten; På många bilder som är tagna akterifrån på Ãlva syns en liten röd båt
som är upphissad i höjd med akterdäck. Denna lilla båt är bland annat till som ett alternativ till ytbärgning vid MOB (Man Over Board) tillfällen, därav namnet ”MOB-Båten”. Ett sätt att sjösätta båten
på är att placera en person i MOB-Båten och sedan fira ned hen sittandes i båten i två taljor, detta
görs då det är hiskerligt tragligt att ta sig ned i den när den väl är sjösatt. Så idag tog jag chansen att

få bli ned-firad av Kapten Krister och Matros Aron. Sjösättningen gick galant och följdes såklart av en
kort test tur i hamnen för att se till att allt fungerade som det ska, vilket det gjorde.
Dagen avslutades med att fira ”födelsedagsbarnet” Jan Östman (Marinbiologi lärare) med en redig
tårt-buffé.
Så dagen har inte bara varit fullspäckad för eleverna som fått åka runt Teide utan också för oss i
besättningen som jobbar i kulisserna. Som Styrman Eva som rättat och uppdaterat kring 70 sjökort
under den passerade hamn-tiden här på Ãlva!
Hursom har det varit en rivig dag ombord och jag ska knyta mig, hejs svejs!
Simon

