Logg frå n Alva
Datum: 10/11-15
Elevloggare: Kasper och Ludvig
Personalloggare: Janne
Position: Hamnliggande i Malaga
Segelsättning: Inga.
Fart: 0 knop
Kurs:
Beräknad ankomst till nästa hamn: 19:e
Planerat datum för att segla vidare: 13/11-15
Väder: Blå himmel och sol.

Elevlogg: Idag var första dagen på vår studieresa. Vi samlades kl 10:00 på Arlanda
terminal 5 och alla var faktiskt i tid, (bra jobbat MT14). Allt gick smidigt på flygplatsen
och flygplanet kom iväg i tid. Flygresan gick suveränt och några av oss läste den bok som
Ingela har gett oss. Vi kom igenom flygplatsen i Malaga snabbt och allt gick bra tills
bussarna. Ja bussarna, till en början fick bara två tredjedelar av klassen plats på den
första bussen så en tredjedel fick vänta i en halvtimme. Sedan glömde Ingela sin väska på
bussen vilket ledde till 4 timmars jagande efter den. Under tiden Ingela fick jaga efter sin
väska så fick vi äta en jättegod lasagne som kocken Peter hade gjort. Och sedan fick vi
kojindelning och personliga flytvästar. Kvällen har flutit på bra och de flesta av oss har
tre och tre tagit en promenad kring det fina hamnområdet här i Malaga. Det var allt från
den första dagen här på Älva.
Skepp å Hoj landkrabbor från oss på Älva.x

Personallogg: Jag heter Jan Fällmar och är kapten på denna resa till Teneriffa.
Elever och lärare kom ombord i omgångar och medan lärarna jagade väskan som
en av dem blivit av med, så stillades hungern hos eleverna.
Efter maten höll vi en presentation av besättningen och provade larm samt
informerade om säkerhet. Eleverna delades in i sina respektive vakter och en
törnlista för nattens vaktande av Älva gjordes upp. Vi har alltid vakter på däck under
hamnliggande, de går dessutom täta ronder i fartygets inre så inget otrevligt skall
inträffa. De som inte har hamnvakt fick gå en sväng iland, nu är klockan 22 och alla är
ombord. I morgondagens logg kommer en besättningspresentation till er loggläsare.
Här är allt bra, vädret är varmt fortfarande trots tidpunkten och regnet lyser med sin
frånvaro.
Jan Fällmar

