Logg frå n Alva
Datum: 9/10-18
Elevloggare: Jenny Viberg
Personalloggare: Stefan
Position: N 35° 55, 7´ W006° 38,9´
Segelsättning: För maskin
Fart: 5,7 kn
Kurs: 100°
Beräknad ankomst till nästa hamn: 10/10 kl. 11.00 LT
Väder: Klart, god sikt med låg sjö och dyning. 30°C, 1011mB, NW 3m/s

Hallå där!
Idag har varit en fullspäckad dag. Vi började dagen med en ”man över bord”
övning, då alla skulle lära sig hur vi ska hantera en nödsituation. Alla kom upp
efter signalen och genomförde övningen tillsammans. Därefter sjösatte
besättningen vår ribb för att hämta frälsarkransen som var vårt uppdrag. Efter
denna övning fick vi belöningen att bada från båten, just eftersom de varit 30
grader hela dagen men också för att vi inte haft någon dyning alls. Förvånadsvis
så var de även varmt i vattnet. Till och med kaptenen lät sig hoppa över bord.
Nu förbereder vi oss inför vår näst sista destination, då vi anländer genom
Gibraltar sund tidigt imorgon bitti för att sedan ta oss till Smir. Men till dess så
njuter vi av en filmvisning ikväll med nybakade kärleksmums, som byssan
bjuder på som avslutningsfika. Avslutningsvis har de varit en bra dag. Alla har
haft ett gott humör och med mycket sol och bad. Adjö!

Personallogg
Det här är min sista logg, eftersom jag åker hem till Kalmar dagen innan eleverna åker.
Jag tänkte därför försöka sammanfatta mina intryck.
Det har varit en rolig och trevlig resa med klassen. De flesta har varit mycket intresserade
även för sjöliv och navigation. Sammanhållningen har varit fulländad och alla har hjälpt

varandra. Som ni nog har förstått av loggarna, har alla fått delta i samtliga arbetsuppgifter.
Ett fartyg är ett litet samhälle där allt måste fungera, och det har det gjort på ett utmärkt
sätt.
Vi har inte bara arbetat och studerat. Vi har umgåtts, diskuterat, lekt, spelat kort, dansat,
tränat, skrattat och haft roligt.
Nu ska jag snart hem och undervisa på sjöfartshögskolan ett par veckor, innan jag återvänder
till Malaga för en ny resa med Älva.
Hälsningar
Stefan Siwek
Kapten

