Logg från Älvå
Datum: 27 november 2019
Elevloggare: Måns och Alma
Personalloggare: Kapten Sören
Position: Förtöjda i Las Palmas
Planerat datum för att segla vidare: Lördag eftermiddag
Beräknad ankomst till nästa hamn: El Hierro söndag eftermiddag
Väder: Klart och ganska stilla, 23 grader nu på kvällen

Elevlogg:
Godmorgon, godkväll, godmiddag, god förmiddag, god eftermiddag. Vi vet inte när på dygnet ni kära
följare kommer att läsa detta, men vi vill i alla fall ge er en rätt hälsning. För oss är det någon blandning
mellan morgon och kväll. Vissa av oss har precis vaknat efter vår långa resa medan vi andra inte sovit en
blund. Vi är ett gäng honungsskallar, tankarna flyter likt glaserad honung i skallen. Dagens förtäring på
kvällskvisten bestod av auberginelasagne mycket likt sjökons möra kött, alltså väldigt gott. Vi är fulla av
tro hopp och kärlek trots den olidliga värmen som plågar våra hyggligt trånga levnadsförhållanden på
Älva. Nu vill vi gå ut och eventuellt köpa ett spjut medans du i Sverige står ut.

Personallogg:
Jaha, det verkar vara ett lätt förvirrat MBV-gäng som kommit ombord, men det kanske inte är att undra
på med tanke på den långa resan och sedan värmen som slagit emot dem här på sydliga breddgrader.
Får de bara sova ut så är de nog skärpta som märlspikar i morgon bitti.
I varje fall är det väldigt roligt att de äntligen har kommit. Veteranerna i MBV17 – som ju gjorde sin
första segling för ett år sedan – hjälper nybörjarna i MBV18 tillrätta. Byssalaget hjälps åt med disken
efter middagen, de elever som har hamnvakt går sina pass och brandronder. Kort sagt har vi börjat
komma in i rutinerna ombord. I morgon blir det förtrogenhetsutbildning och säkerhetsövningar. På
fredag hårdbottenexkursion och elevguidningar. Och på lördag kastar vi loss och sätter kursen mot
sydväst och den lilla ön El Hierro. Förhoppningsvis får vi fin segling med nordostlig vind.
Under de kommande veckorna skall vi också hinna besöka La Gomera, Teneriffa och Lanzarote innan vi
återkommer hit till Las Palmas med hemresa den 18 december. Under resans gång blir det både valspaning, vandring i tempererad regnskog och snorklingsäventyr, och mycket annat. Följ oss gärna här i
de dagliga loggarna!

Älvas besättning på denna resa ser ni här ovan. Från vänster:
-

Marko Reponen, jungman och tidigare elev på Marina Läroverket
Bengt Svensson, andrestyrman och maskinchef, vet allt och lite till om dieselmotorer
Petra Nyberg, matros och utbildningsansvarig, kommer att hålla VHF-utbildning under resan
Robert Niesink, matros och intendent, en veteran som varit ombord sedan tidernas begynnelse.
Kent ”Kecke” Eriksson, matros, timmerman och glädjespridare som är duktig på lite av varje.
Undertecknad, Sören Engzell, befälhavare ombord sedan åtta år
Veronica Westman, jungman och tidigare marinbiologielev
Simon Liestøl, vår duktiga kock, bördig från Stavanger
Stefan Alvå, överstyrman, segelexpert och levande knoplexikon

Varma seglarhälsningar från kapten Sören

