Logg från Älva
Datum:

18 februari 2017

Elevloggare: Victor Ernstell och Hannes Jakobsson
Personalloggare: Kristian Bergström
Position: Syd Teneriffa
Segelsättning: Storsegel, fock och stagfock
Fart: 4,5 knop
Kurs: 150 deg
Beräknad ankomst till nästa hamn: Arecife, Lanzarote, måndag morgon
Planerat datum för att segla vidare: 19 februari 2017
Väder: Växlande molnighet, +20 grader

Elevlogg:
07:30 Idag samlades samtliga vid frukostbuffén, det var glatt och lättsamt, fastän vissa vart uppe på
nattvakt och andra lite väl solkyssta. Vi åt och hade en kort genomgång av vad dagen skulle bringa.
Efter det städade vi våra angivna områden, bädda bingar och städa hytter.
Kl 9:00 hade vi lektionstid, med Kristian. CCM = Crowd and Crisis Management. Vi hade
gruppdiskussioner och föreläsning här ombord på Älva. Ämnet är intressant och mycket lärorikt.

Solen skiner, det är varmt i luften, på eftermiddagen lämnade vi kajen i Santa Cruz de Tenerife. Vi
delade in oss i olika grupper som skulle sköta de olika seglen, storsegel, focken och försegel.
Nu seglar vi för bidevind mot Lanzarote, det rullar skönt och delfiner simmar med oss och visar upp
sina simfärdigheter.
Skönt att äntligen vara påväg.

Foto:

Personallogg:
Målet att bli befälhavare på ett passagerarfartyg ligger inom räckhåll för våra blivande
skärgårdkaptener som just nu seglar ombord här på Älva. Till sommaren tar de sin examen. Som
befälhavare kommer skärgårdskaptenerna ha ansvar för både besättning och för sina gästers
säkerhet.
Under dagens lektioner har vi fördjupat oss i de mjuka bitarna – mänskliga reaktioner vid kris,
stresshantering och vikten av att hitta en balans mellan arbetsliv och fritid.
Lagom till eftermiddagsfikat avslutades lektionerna och Älva klargjordes för losskastning. Runt
pirnockarna väntade delfinerna på oss och gav oss lekfull eskort ut på öppet hav. Det har åter börjat
luta på denna fantastiska arbetsplats.
Studenterna har kommit in i både vaktgång och byssatjänst och övriga rutinerna börjar sätta sig.
Beräknad ankomst till Lanzarote måndag morgon.
Kristian Bergström
Lärare ombord

