Logg frå n Alva
Datum: 28/11 2018
Elevloggare: Clara och Emelie
Personalloggare: Krister
Position: Santa Cruz (Teneriffa)
Segelsättning: n/a
Fart: n/a
Kurs: n/a
Beräknad ankomst till nästa hamn: Arrecife den 3/12
Planerat datum för att segla vidare: 30/11
Väder: Soligt och cirka 20-23 grader.

Elevlogg:
Vi började dagen med en härlig sovmorgon innan en god frukostbuffé vid 9. Dagen har bestått av den
obligatoriska förtrogenhetsgenomgången. Allt ifrån ankarspel, mängder av brandsläckare, vattentäta
skott till flottar och torrdräkter. Efter en massa info om vår säkerhet ombord serverades det en
extremt god middag bestående av en lax-rätt med diverse tillbehör. Resten av kvällen var vi lediga
och de flesta elever begav sig in mot stan!
Hoppas ni också haft en underbar onsdag!
Varma hälsningar från Älva ☺

Personallogg:
Hej,
Jag som skriver loggen idag heter Krister och jag är befälhavare ombord. Jag har jobbat här några år
nu och jag tycker alltid att det är lika roligt och spännande att få en ny klass ombord. Det kommer så
många personer ombord med så mycket erfarenhet av olika saker. Dom har olika historier och
upplevelser att berätta om som jag älskar att få ta del av och höra på. Det ska verkligen bli kul att få
segla med, bo med och lära känna ännu en klass. I det här fallet blir det till och med två klasser!
Som Clara och Emelie nämnt har vi haft förtogenhetsutbildning idag. Den syftar till att alla ombord
ska bli väl förtrogna med fartyget och alla dess system. Eleverna har gruppvis fått gå runt i fartyget
och på olika stationer fått genomgångar av vardera besättningsmedlem. En av klasserna som vi har
ombord nu har seglat här tidigare, ett år sedan, och det märktes under genomgången. Dom hade
väldigt bra koll och mindes nästan allt trots att det gått så lång tid sen sist.

Vi har också hunnit med en del säkerhetsövningar idag. Vi övade utrymning, övergivande av fartyg
och man över bord. När vi övade övergivande av fartyg demonstrerade en av eleverna hur en
räddningsdräkt fungerar och tas på samt hur räddningsvästen fungerar. Vi tittade på hur livflottarna
sjösätts och pratade om hur dom är utrustade. Det märks att våra elever har övat detta tidigare. Dom
kan mycket om säkerhetsutrustningen och beskriver väl hur man ska agera i situationer så som man
över bord.
Efter en dag full av genomgångar och övningar fick dom flesta fri kväll. Alla utom dom som ska gå
hamnvakt, altså vaka över fartyget när det ligger förtöjt. Se till att fartyget är väl förtöjt, gå
brandronder i fartyget, se till att inga obehöriga kommer ombord och göra sysslor som att fylla
färskvatten i tankarna. Dom som var lediga gick för upptäcka staden och kanske köpa en glass.

Här är Filippa, vår jungman. Hon är lycklig över den present hon fått. En dra-bakåt-bil som kan lysa.
Den gav mycket nöje i salongen ikväll.

Allt gott!
Vänliga hälsningar,
Krister

