Logg frå n Alva
Datum: 4/6-15
Elevloggare: Rasmus Strandberg
Personalloggare: Victoria Henäng
Position:

58° 08. 810 N

11° 50. 350 E

Segelsättning: Ingen
Fart: 5,6 Knop
Kurs: 213,1°
Beräknad ankomst till nästa hamn: N. Idskär 8 juni 20:00
Väder: Sol, Svaga vindar

Elevlogg:
Hej alla Älva-entusiaster, var ni än må vara!
Idag har vi haft den andra dagen i vår Basic-Safetyutbildning som Rebecka pratade om igår.
På förmiddagen gjorde vi diverse blandade övningar som till exempel släckning med
brandfilt, kall rökdykning och så fick vi följa med 30 m upp med brandstegen! Det var en
utsikt som var väldigt häftig, synd bara att vi inte gjorde det på eftermiddagen eftersom att vi
då hade sett alla studentflak som åkte runt i Uddevalla denna dag. Detta blev dock snabbt
glömt eftersom att vi på eftermiddagen fick göra två övningar som var bland de roligaste av
alla: kemövningen och varm rökdykning. Kemövningen gick ut på att vi skulle, med speciell
utrustning, hantera en ”farlig” vätska. Den andra övningen, varm rökdykning, var att man två
och två skulle gå in i en container och med hjälp av en brandslang hantera en gasolbrand. Idag
gjorde även halva gruppen (den som inte gjorde igår) en kall rökövning där man gick in i en
övningsbyggnad två och två med full rökdykarutrustning och sökte igenom mörka rum för att
hitta sig fram till en ”person”. Förutom att övningarna var roliga och lärorika vill jag i denna
logg tillägna lite utrymme för att tacka den fantastiska grupp brandmän som tog hand om oss.
Jag hoppas att skolan håller kontakten med Uddevalla brandstation så att många elever från
Marina Läroverket får uppleva det varma och engagerande bemötande vi fick. Den tillit man
fick till dessa personer är just den man alltid önskar uppleva när man möter människor med
sådana uppdrag.
Klockan 17:00 idag lade vi loss och styr just nu från Uddevalla mot nästa resmål, skolans
egen ö Norra Idskär (med ett litet stopp för att hämta fysikläraren Mikael i Skåne). I skrivande
stund har vi mindre än sex dygn kvar innan vi når resans slutmål Stocksunds hamn. Jag tror
att alla i klassen känner att det trots vår fantastiska resa ska bli åtminstone lite skönt att få
känna välbekant landmark under fötterna och få ett efterlängtat sommarlov efter det här

händelserika året. Nu börjar det bli dags för mig att avsluta detta loggskrivande och återvända
till VHF-studierna inför det antågande VHF-provet vi har imorgon. Vi beräknas komma till
skolans ö på måndag eftermiddag. Då kommer vi att grilla, förhoppningsvis bada och
slutstäda inför inresan till Stocksund. Nu tackar jag för mig och lämnar över stafettpinnen till
morgondagens loggskrivare Paulina. Ha det bra till dess!
/Rasmus

Två elever i hetluften under den varma rökdykningen.

Några elever och en brandman i aktion under kemövningen.

Personallogg:
Hej!
Vi lärare har inte haft en fullt så spännande dag som eleverna då vi inte släckte bränder utan mest
ägnade oss åt traditionell läraradministration och en ordentlig förtrogenhetsutbildning här ombord
med styrman Sofia. Men det var fint att se eleverna komma tillbaka från sin brandutbildning med
stora och nöjda leenden!
Som Rasmus skrev lade vi loss innan middagen och efter två dagar i hamn har vi lärare nu äntligen
fått börja känna på hur det är att färdas med Älva på riktigt. I strålande kvällssol har vi passerat Orust
och alldeles nyss åkte vi under Tjörnbron. Några elever ägnar sig åt vakt, vissa åt VHF-plugg och
andra skrattar gott åt dansk film i salongen. Jag har suttit med en stund i styrhytten och det är
verkligen kul att få sätta sig in i hur arbetet och rutinerna ombord fungerar.
Victoria

