Logg från Älva YH16
Datum: 8/2 -18
Elevloggare: Markus & Anders
Personalloggare: Krister
Position: Santa Cruz de Tenerife
Planerat datum för att segla vidare: 10/2 -18
Beräknad ankomst till nästa hamn: 11/2 -18
Väder: Mulet

Elevlogg:
Hej alla glada!
Vi var 30 glada och förväntansfulla studenter som möttes upp på Arlanda vid lunchtid för vidare färd
mot Madrid där vi fick vänta ett par timmar innan vidare färd mot Teneriffa. Vid Teneriffas norra
flygplats mötte Frazze och Dag upp och vi fortsatte resan med buss till hamnen och Älva.
Ombord på Älva hade Osmar ordnat soppbuffé och vitlöksbröd till hela gänget. Vidare efter det fick vi
en presentation av besättningen samt genomgång av hur allt funkar ombord. Nu väntar bingen för
vissa och nattvakt för andra. Mycket nya intryck och alla är supertaggade inför seglatsen till La Palma
på lördag.
Eftersom vi fick detta betungande uppdrag att skriva logg så lyckades vi slippa nattvakten.
Varma hälsningar,
Mackan & Anders

Personallogg:
Sent ikväll anlände skärgårdskapten-studenterna till Älva. Vi har varit i Santa Cruz, Teneriffa, ett par
dagar nu och förberett fartyget för kommande resa och nu när våra kadetter mönstrat ombord kan vi
snart segla vidare.
Framför oss har vi en 11 dagar lång segling som startar på Teneriffa och vidare kring kanarieöarna
med några stopp för att besöka både La Palma och La Gomera för att sen avslutas åter på Teneriffa.
Under seglingen kommer våra kadetter få studera ledarskap och krishantering med vår Lärare Dag.
Dom kommer att få öva upp sina färdigheter vad gäller vakthållning på bryggan med framförande av
fartyget, segelhantering och sjömanskap. Mer om detta ska vi presentera i kommande loggar och ni
ska få följa oss i vårat arbete och studerande med våra blivande skärgårdskaptener.

Här är vår besättning under resan med YH16:

Från vänster:
Caroline – Matros. Studerade Marinbiologiprogrammet hos oss. Hjälpte till med småbåts-segling
under våra skärgårdsläger och nu börjat jobba hos oss inom rederiverksamheten både på båtarna
hemma och på Älva.
Stina - Styrman. Läst sjökaptensprogrammet i Kalmar och arbetat på fartyg inom offshore-industrin.
Nu vill hon prova på att segla skuta och skolfartyg istället vilket gläder oss på Älva mycket.
Evelina – Jungman. Studerat fartygsbefäl klass VII på Chalmers i Göteborg. Jobbar nu på sjövägen i
Stockholm och vi har fått låna henne för ett par resor nu på Älva.
Bengt – Matros. Skolade om sig från tankbilsförare till skärgårdskapten och jobbar nu både hos oss
på Älva och på en båt som heter Medvind som finns i Sundsvall vilket också är Bengts hemort.
Madeleine - Överstyrman. Studerat sjökapten på Åland och arbetat på lastbåtar i Finland. Hon har
också jobbat på våra båtar hemma i Stocksund och nu här på Älva.
Osmar – Kock. Osmar är både kock och seglare. Tillsammans med några vänner har han en segelbåt,
Albin Ballad, i medelhavet som han semestrar på när han inte fått nog av hav på Älva.

Aron – Jungman. Tidigare student på marinteknik-programmet hos oss. Han har jobbat med
utveckling av Volvo Penta motorer men blev sugen på att resa och gjorde det ett tag istället. Nu reser
han med oss på Älva istället.
Christine – Matros. Studerat fartygsbefäl klass VII i Kalmar. Förutom att jobba hos oss jobbar hon
också på skärgårdsbåtarna i Stockholm.
Nicole – Jungman. Läste fartygsbefäl klass VIII här på Älva i januari och har sen dess varit kvar
ombord och jobbat för oss.
Krister – Kapten. På älva har jag hittat det perfekta jobbet där jag får förena mina intressen med
jobbet och som om det inte räckte får jag också utöver det segla med och lära känna nya personer
hela tiden. På Älva får jag hålla på med det jag tycker om mest, vara sjöman, seglare och lärare.
Allt gott!
/Krister

Från kadetternas flygresa till Teneriffa.

