Logg från Älvå
Datum: 2022-09-01
Elevloggare: Michael Rydgård, Joaquim Ramel
Personalloggare: Alvar & Kalle
Position: Helsingör
Planerat datum för att segla vidare: Lördag den 3 september
Beräknad ankomst till nästa hamn: Brügge den 8 september
Väder: Fin solig dag

Elevlogg:
Dagen började med frukost samt vakt för vissa. Frukosten serverades kl 07.15 och sedan städade alla
på respektive platser. När vi vaknade då var vi i inloppet till Falsterbo kanal och det tog cirka 4-5
timmar att komma fram till Helsingör. Sedan efter städningen så var det dags för ena halvan av
klassen att presentera sina presentationer om båtsystem. Under presentationerna åkte vi även under
Öresundsbron som går mellan Sverige och Danmark. Sedan efter det var det dags för lunch, panerad
fisk, potatis och remuladsås och sedan gjorde andra halvan av klassen sina presentationer om det
olika båtsystemen. Sedan hade vi fritid och ca 2 timmar efter så var det dags att lägga till i Helsingör.
Efter vi hade lagt till var det samling och vi slapp göra storstädning för att besättningen tyckte att vi
hade varit så duktiga och då fick vi även gå i land direkt efter. (Det blir storstädning i morgon bitti
istället.) Sedan gick alla runt på staden och gjorde lite ärenden/shoppade och sedan käkade vissa på
foodcourten och andra åt på andra ställen. Allting var ganska dyrt. Sedan slutade vi dagen med ett
blåstest. (Kapten hade förvarnat om att alla skulle testas med alkometer, något som görs då och då
när vi ligger i hamn. Naturligtvis visade den 0,00 för alla.)
Tack för att ni läste!

Personallogg:
Dagen började med att vi åkte igenom Falsterbokanalen med broöppning kl 08:00. På förmiddagen
hade eleverna sina redovisningar om Älvas olika båtsystem ombord, så nu har vi fått höra om både
svartvatten, gråvatten, färskvatten, watermaker och Älvas olika elsystem. Eleverna höll även en
presentation om Helsingör och dess marintekniska historia. På eftermiddagen anlände vi Helsingör
och blev tilldelade en fin plats vid en flytponton. Kvällen fick eleverna ledigt för att kunna upptäcka
den nya staden. Några elever åt middag på en matmarknad som inryms i det gamla varvets lokaler.
Imorgon blir det lärarbyte när Alvar och Kalle mönstrar av och Björn Compier mönstrar på.

Vi har haft en fin resa med Marinteknik 21. De ställer verkligen upp för varandra när det bokstavligen
blåser och gungar. Under vår resa har vi fått vara med om en strålande utveckling för första vaktlaget
i Byssan. Från att ha varit ovana med köksarbete till att klara både matlagning, diskning och därefter
iordningställande av byssan till nästkommande morgon. Hur det blir med det nya byssalaget får framtiden utvisa. Vi tackar och bockar för denna gång!
Kalle & Alvar

Genom Falsterbo kanal

Älva med Kronborgs slott i bakgrunden

