Logg från Älva
Datum: 10 januari 2020
Elevloggare: Personalloggare: Kapten Sören
Position: Förtöjda i Santa Cruz de Tenerife
Planerat datum för att segla vidare: Söndag den 12 januari
Nästa stopp på resan: La Graciosa på tisdag
Väder: Växlande molnighet, en och annan regnskur

Personallogg:
I skrivande stund sitter klass MB17a på flyget. Strax före kl 22 landar de på Teneriffas södra flygplats,
och vi räknar inte med att ha dem ombord förrän framåt midnatt. Så jag tror de får stå över dagens
loggskrivande.
Redan i morgon bitti drar programmet igång, med en heldagsutflykt upp till Teide, som med sina
3 700 meter är Spaniens högsta berg. (Om man betänker att havet strax utanför kusten är närmare
4 000 meter djupt, blir det sammanlagt en avsevärd höjdskillnad.)
På söndag eftermiddag sätter vi kurs mot nordost, för att på tisdag tillbringa en dag på den lilla ön La
Graciosa, ett naturreservat som ligger strax nordväst om Lanzarote. Sedan seglar vi vidare mot
Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera och El Hierro för att avsluta seglingen i Las
Palmas den 4 februari. Under vägen blir det marinbiologiska undersökningar, snorkling, valspaning
och vandring i tempererad regnskog, för att nämna något av resans begivenheter. Dessutom skall
klassen hinna med att plugga radar, skeppsstabilitet, navigation och annat för att mot slutet av
seglingen tentera en examen Fartygsbefäl klass VIII.
Dagliga rapporter kommer här. Jag hoppas att vi vill följa vår resa.

Vi som utgör Älvas besättning på denna segling är från vänster:
-

Frida Jakobsson, matros och tillika maskinansvarig, heltidsanställd ombord sedan ett antal år.
Sofia Söderman, överstyrman. Också Sofia börjar bli veteran ombord i Älva.
Kent ”Kecke” Eriksson, lättmatros. Kecke delar sin tid mellan att arbeta ombord i Älva och på
skolans egen ö Idskär.
Hanna Junhager, jungman. Hanna har en gedigen utbildning på Marina Läroverket bakom sig,
först som gymnasieelev och sedan på vår KY-utbildning till skärgårdskapten.
Lowe Kinlund, jungman. Även Lowe har gått gymnasiet på Marina Läroverket för att sedan
söka sig tillbaka till arbete ombord hos oss.
Jag själv, Sören Engzell, befälhavare. Arbetar heltid på Älva sedan åtta år tillbaka.
Mathilda Wilhelmsson, lättmatros. Har gått vår YH-utbildning, och jobbar på sommarhalvåret
som befäl i skärgårdstrafiken, och på vintrarna här ombord.
Emmy Eriksson, jungman. Ännu en gammal gymnasieelev som inte kan slita sig från det goda
skeppet Älva.
Catarina Nordlander, vår Chef de Cuisine som skämmer bort oss med god mat, mycket mat
och mat i rättan tid, som man säger i Skåne. Catarina är dock en trygg norrländska från
Sollefteå.

Hälsningar från kapten Sören

