Logg frå n Alva
Datum: 20/02-2018
Elevloggare: Olivia och Melissa
Personalloggare: Krister
Position: Santa Cruz, Teneriffa
Planerat datum för att segla vidare: 23/2
Väder: Lätt regn

Elevlogg:
Tja!
Idag har vi äntligen påbörjat vår resa! Efter sex timmars flyg landade vi på Teneriffa, trötta men
taggade! När vi kom fram till Älva (super hungriga!) väntade en underbar vegetarisk lasagne på oss
samt en glad besättning. Efter alla hade tillfredsställt sin hunger och sitt kaffesug gick de flesta ned
och däckade. Byssalaget började dock med disken lite efter midnatt och vi med den första
hamnvakten. Vi ser fram emot en fantastisk morgondag. Hoppas ni har det bra i kylan, puss från oss
här på Älva. //Olivia och Melissa

Personallogg:
Hela dagen har vi ägnat åt förberedelser för att ta emot en ny klass. Sent ikväll anlände 28 glada och
entusiastiska elever. Besättningen fick presentera sig och direkt efter var arbetet ombord igång för
eleverna.
Det är tydligt att den här klassen har seglat här på Älva förut. Att hitta i båten och känna till rutinerna
är redan självklart. Det är väldigt skönt för oss i besättningen när eleverna redan vet vad de ska göra.
Några gick direkt till byssan och tog hand om disken andra städade mässen efter middagen och de
elever som ska gå hamnvakt ikväll och i natt satte igång med det.
Många av oss i besättningen som nu ska få segla med Mb15b har nyss seglat med en klass blivande
skärgårdskaptener från vår egen yrkeshögskola. Så ni som är frekventa loggläsare kommer att känna
igen många av de som presenteras här nedan.

Från vänster:
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 instruktör.
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.
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.
Erik – Styrman. Tidigare jobbade Erik som flygtekniker men hade ett större intresse för båtar än
flygplan. Han bytte därför bransch och läste till Skärgårdskapten hos oss. Efter examen fick han
anställning hos oss. Han jobbar både här på Älva och på båtarna i Stocksund. Hemma är han bland
annat befälhavare på Tranholmen och kör skolskjutsen.
Madelene – Jungman. Tidigare elev hos oss på marinbiologiprogrammet. Har ett stort intresse för
segling och arbetar också som matros på Stockholmsbriggen Tre Kronor.
Christine – Jungman. Studerat fartygsbefäl klass VII i Kalmar. Förutom att jobba hos oss jobbar hon
också på skärgårdsbåtarna i Stockholm.

Zarah – Överstyrman. Läste skärgårdskaptensprogrammet hos oss. Efter examen började hon jobba
på Älva och på båtarna hemma i Stocksund. Zarah har också utbildningsansvaret för
gymnasieelevernas navigation- och fartygsbefälsutbildningar.
Frida – Matros. Seglat många år på Älva och kallas även maskinfrida då hon har ett stort intresse för
motorer och brukar vara maskinansvarig ombord. Hon har nyligen läst till maskinbefäl på
sjöfartshögskolan i Kalmar.
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.
Osmar – Kock. Osmar är både kock och seglare. Tillsammans med några vänner har han en segelbåt,
en Albin Ballad, i medelhavet som han semestrar på när han inte fått nog av hav på Älva.
Allt gott!
/Krister

