
Logg från Älva  

Datum:     9/11 

Elevloggare:     Atle&Andreas 

Personalloggare:      Krister 

Position:    Malaga 

Segelsättning:    Hamn 

Fart:     0,00 

Kurs:     Bättre tider 

Beräknad ankomst till nästa hamn:   12/11 morgon 

Planerat datum för att segla vidare:   10/11 kväller 

Väder:     Soligt och blåsigt 

 

Elevlogg:  
Igår klockan 18:00 så landade vi på Malagás flygplats, därefter gick vi och hämtade ut vårt bagage. 

Sedan började vår färd mot Älva (skolans segelfartyg) som ligger just nu förtöjd vid Muelle uno (Kaj 

nummer 1).  Vi blev välkomnade med middag som stod färdigt när vi kom fram till fartyget. Sedan 

fick vi tid att packa upp i rummen och titta oss runt. På båten blev vi indelade i grupper (vaktlag = 

Alfa, Bravo, Charlie och Delta) som vi kommer att jobba med under de här tre veckorna till sjöss. 

Under natten så har vi hamnvakter på däck som ser till att ingen kliver på båten under natten eller 

att det händer någonting med fartyget. 22:00 klev vårt vaktlag (Bravo) på det var runt 13 grader och 

blåste ganska mycket, det var lugnt under vårt pass och även resten av natten.  

På morgonen gick vi upp klockan 07:10 då frukosten blir serverad klockan 07:15. Till frukost så 

serverades det allt möjligt från gröt till fil och smörgåsar. När vi var klara med frukosten klockan 8:00 

så började vi med att städa hela båten, alla grupper fick olika områden på båten som man får ta hand 

om, men varje individ fick städa sin eget rum. Klockan 09:00 så fick vi en genom gång av besättningen 

på Älva, dem gick igenom all säkerhet ombord på fartyget. Vi fick veta allt från vart alla brandposter 

sitter till att testa ut överlevnadsoveraller. Genomgången var klar vid klockan 11:30 så var det lunch 

och på dagen lunch meny så serverades det pasta carbonára som var gudomligt god. När vi var klara 

med lunch så fick vi fritid (gör vad du vill) fram till klockan 13:00 då det kom ett lass med massa mat 

som skulle packas in i fartyget. Därefter var det dags igen att ha genomgång av de olika 

seglingsposterna som vi ska ansvara för, det var roligt att få veta vad vi kommer att få göra de 

kommande veckorna. Vi var klara med det klockan 16:00 och vi fick återigen fritid, vissa av oss drog 

ut på stan för att kolla läget och vissa av oss var så trötta så att de gick och vilade. 17:30 serverades 

det middag som bestod av Kyckling curry med ris, som åter igen var enormt gott och vi alla var väldigt 



hungriga efter dagen. Nu sitter vi här klockan 18:30 framför datorn och skriver denna logg. Snart 

börjar vårt vaktpass och med det så säger vi, tack för oss. Stay tuned!! // Andreas och Atle mt15   

 

Personallogg:   
Jag som får skriva logg ikväll från personalsidan heter Krister och jobbar på Älva som styrman.  

Vi i besättningen har varit ombord en tid nu utan elever och arbetat med underhåll och förberedelser 

inför kommande resa. Båten har känts tom och lite öde men nu har eleverna anlänt och båten har 

vaknat till liv igen. Det är en rolig och glad klass som kommit hit känner vi och det är kul att mötas av 

så många positiva och entusiastiska elever. 

Under dagen har vi haft en mängd olika genomgångar och en säkerhetsövning. Vi har tillsammans 

gått igenom hela båten så att alla känner sig bekanta ombord.  

Säkerhetsövningen initieras av att vi startar larmet och alla samlas på bryggdäck och räknas in. Vi har 

haft genomgång i hur vi ska agera i olika nödsituationer såsom brand, man över bord och fartygs 

övergivande. Efter genomgången fick alla prova sina överlevnadsdräkter och vi tittade tillsammans på 

våra livflottar och pratade om hur dom sjösätts och vad för utrustning som kan behöva tas med. 

Vi har gruppvis tittat på alla Älvas segel. Vi har övat några av momenten som ingår vid 

segelhantering. Till exempel att ”ta avhåll” vilket är att hålla repet bromsat på en nagel och att 

”bräcka” som är en teknik man använder för att ta hem på ett rep och med en hävarmsteknik få extra 

kraft. 

Det har varit roligt att ha alla dessa genomgångar då alla elever är så motiverade och positiva till det 

vi gör. Jag känner att det kommer bli en bra resa med den här klassen! 

Allt gott! 

/Krister 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


