
	Logg	från	A� lva		

Datum: 26/5-2014 

Elevloggare: Mikael Malmkvist 

Personalloggare: MatteMicke 

Position: Uddevalla 

Segelsättning: ingen/i hamn 

Fart: ingen/i hamn 

Kurs: ingen/i hamn 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  

Väder: Varmt, lagom mycket vind, klart & soligt  

Elevlogg:  

Goddagens! 

Idag har vi haft första delen av två, på Basic Safety utbildningen. Vi började dagen en aning tidigare 

än vanligt för att sedan vara på brandstationen klockan 8. Vi började med en introdukton där vi 

sedan delades in i två grupper. Grupperna fick göra lite olika saker under dagen. Ena gruppen fick 

hålla på med bla. släckning med brandsläckare där vi testade olika sorters släckare på eld. Även en 

genomgång utav vad som finns på en brandbil samt prövning av rökdykarnas brandslang. Vi fick 

också testa kem-dräkter och rökdykarmasker. Utöver det fick gruppen se en liten utryckning där de 

demonstrerade olika släckare som skum och hur rökdykare gör i ett övertänt rum. Den andra 

gruppen hade istället rökdykning där de fick leta efter en kropp och andra övningar som rörde 

rökdykning.  

När vi var klara runt 4 så var alla lediga hela kvällen. Det blev ingen middag ombord men istället fick 

vi pengar att äta för ute på ”stan” som hade flera resturanger att erbjuda. Liksom de flesta andra 

dagar hade vi galet bra väder och de flesta har bara tagit det lugnt i solen eller gått en promenad 

genom ”stan”.  

Alla har varit på gott humör och haft en bra dag även om det börjar kännas för de flesta, att resan 

börjar lida mot sitt slut.   

Varma soliga och glada hälsningar från klassen och alla andra här på Älva! ☺ 
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Besättningslogg: 

 

Hej alla där hemma. 

Efter några dagar här på Älva så har jag sakta men säkert börjat komma in i rutinerna, även fast jag 

inte har hunnit hålla så många lektioner än då eleverna är borta och gör Basic safety. Detta har 

inneburit att det har funnits tid till att börja fixa det sista inför avfärden mot Stocksund.  Eleverna har 

även börjat samla in mätdata för sina meterologirapporter.  

Under kvällen så fick eleverna äta middag iland vilket många uppskattade och flera elever har även 

hunnit gå på Bio, så även jag. Det blev ”X-men days of future past” Eleverna gav den 4 solar av 5.  

Imorgon genomför eleverna del 2 av Basic safety för att sen lätta ankar. 

 Hälsningar från Mikael 


