Datum: 10/11-15
Elevloggare: Johan och Aidan
Personalloggare: Lennart
Position: Hamnliggande i Malaga
Segelsättning: Inga.
Fart: 0 knop
Kurs:
Beräknad ankomst till nästa hamn: 19:e
Planerat datum för att segla vidare: 14/11-15
Väder: Blå himmel och sol.

Elevlogg: Idag har vi gått igenom fartygskännedom, som var att vi fick lära oss hur man skulle göra för
att förtöja båten. Förtöjningen som vi gick igenom visade detaljerat hur man skulle sätta fast trossar
och var i fören och aktern. Senare gick vi igenom uppblåsbara flytvästar och hur man ska sätta på
dem samt öppna dem för att se till att allt fungerar.
Efter lunch gick vi upp till Castillo de Gibralfaro, en stor fästning som ligger på ett berg i mitten av
Malaga. Det var en lång vandring upp till fästningen, och det var väldigt varmt. I fästningen fanns det
ett litet museum, som hade gamla vapen och kläder samt en modell av Malaga och hur murarna
ligger runt fästningen. På fästningen kunde man gå upp i tornen och runt murarna, som hade en fin
utsikt på staden. Efter ungefär en timme gick vi ner och fick fritid fram till middagen, så vi hade tid
att gå runt i staden och sedan till stranden.
/Aidan och Johan

Personallogg: Idag kom Johannes från Sverige och vi välkomnar honom ombord i Älva.
För besättningen har hamnuppehållet i Málaga inneburit möjlighet att komma ikapp med
fartygsunderhåll som inte alltid hinns med eller kan göras till sjöss, t ex målning och underhåll av rigg
och segel. Eftersom vi planerar att avgå på lördagen har alla större arbeten nu avslutats.
Under de senaste dagarna har eleverna fått förtrogenhetsutbildning, dvs de har lärt känna fartyget
och dess utrustning och fått utbildning i användning av säkerhetsutrustningen, t ex räddningsdräkter
och –västar.
Eleverna har kommit in i arbetet och rutinerna ombord ett fartyg i hamn. När vi kastar loss börjar
sjörutiner med vaktgång. Alla börjar också känna varandra och vi i besättningen ser fram emot att få
segla ihop med gänget från MT 14!

