Logg frå n Alva
Datum: 5/11
Elevloggare: Ebba Björkenholt & Marcus Alvrud
Personalloggare: Mattias
Position: Malaga
Segelsättning: ingen
Fart: ingen
Kurs: ingen
Beräknad ankomst till nästa hamn: 14/11
Planerat datum för att segla vidare: 8/11
Väder: Klart/blåsigt

Elevlogg:
Skepp ohoj landkrabbor!
Vi flög ifrån Skavsta Airport 07.10, anlände sedan till Malaga 11.30 ungefär. Vi tog en kommunalbuss
till skeppet. Vi installerade oss i hytterna och upplevde sedan den vackra staden Malaga. Klassen gick
åt olika håll för att utforska staden. Vi har haft möten angående säkerhet som till exempel våra
flytvästar, hur viktiga dom egentligen är och hur dom fungerar till punkt och pricka. Vi utforskade
även vårat skepp Älva och lärde oss hitta runt. Älva är relativt stor och ett väldigt vackert skepp med
många sängplatser, fin inredning och ett schysst kök (byssan). Matsalen (mässen som man säger
ombord) är mysig och trevlig att äta i med sina härliga klasskompisar och skeppets besättning. Denna
dagen har gått väldigt fort och vi har än så länge haft det väldigt bra.
Hoppas ni där hemma har det bra, vi hälsar från alla på fartyget med massa kramar. Skepp ohoj ha
det skoj!
Med vänlig hälsning Marcus & Ebba med resten av MT13!

Personallogg:
Älva har nu ganska länge legat tom och öde sånär som på besättningen, men idag kom äntligen vår
nya klass MT13, så nu blir det fart ombord igen. Denna första dag blev det en kort presentation av
besättningen och utdelning av flytvästar och genomgång av diverse rutiner och det kommer att bli
några dagar till här i Malaga innan vi styr vår kosa ut på stora sjöhavet. Dessa kommer att ägnas åt
förtrogenhetsutbildning, segelgenomgång och diverse övningar. Dessutom ett studiebesök. Mer om
detta i kommande loggar.
Det känns att detta är en bra klass, och jag ser fram med tillförsikt mot denna resa.

Hälsningar Mattias Nyman
Kapten på denna resa
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