
Logg	från	A� lva		

Datum: 6/11  

Elevloggare: Alex och Rasmus   

Personalloggare:  Ulrika 

Position: Malagas hamn 

Segelsättning: Inget segel   

Fart: Stillastående 

Kurs: Ingen 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Lördag morgon 

Planerat datum för att segla vidare: 7/11 

Väder:  22 grader och sol aka fiiiint 

 

Elevlogg: 

 I dag har vi haft genomgångar angående säkerheten på fartyget och gått igenom vad som ska göras 

vid eventuell nödsituation, t.ex. fick alla prova på 6-timmars dräkter/ eller överlevnadsdräkter. Vi har 

också delats in i seglings-grupper, 4 grupper gjordes som alla fick var sitt arbetsområde där olika 

uppgifter behövde göras, såsom att hissa segel, hålla koll på tampar mm, under de tillfällen då vi 

seglar. Vi har inte haft några lektioner idag så man hade gott om tid på sig att gå runt i staden. 

Malaga är en typisk medehavsstad med mycket av allt. De finns modern konst och nya byggnader och 

gamla katedraler och amfiteatrar. Nya och gamla båtar, kryssningsfartyg och containerfartyg. Här 

finns allt. Imorgon ska vi på utflykt upp i bergen här i Spanien, något som alla ser fram emot.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Personallogg:			
 Dag två i Málaga och det är Ulrikas tur att skriva logg. 

Vinden var kylig, men eleverna skötte nattvakten fint utan gnäll och var i tid till frukosten. 

Besättningen körde den viktiga sk förtrogenhetsutbildningen, då vi tog oss runt i Älvas alla skrymslen 

och vrår. Det är mycket information att ta in. Nu vet vi var brandsläckarna finns, hur halotronlarmet 

för maskinrummet låter, var epirben sitter, vilken livbåt vi ska gå till om vi måste överge fartyget. 

Överstyrman Krister gick igenom Älvas segelsättning; stor, mesan och fock och varför det finns 

nedhal och preventergaj. Snart blir det upp till bevis. Kommer MT13 dra i rätt tampar när vi hissar 

segel? 

Som avslutning fick vi alla krypa in i överlevnadsdräkter, vika upp luvan, dra upp dragkedjan och böja 

oss ner för att pressa ut luften i dräkten. Tjugo oranga teletubbies på Älvas rufftak! 

Ulrika 

 

 

	


