Logg frå n Alva
Datum: 2018-11-08
Elevloggare: Alexander E & Linus T
Personalloggare: Björn & Kalle
Position: Strax utanför Malagas Hamn
Segelsättning: Ingen
Fart: ca 5kn
Kurs: sydlig
Beräknad ankomst till nästa hamn: Fredag morgon
Planerat datum för att segla vidare: Fredag eftermiddag
Väder: Lättare regnskurar

Elevlogg:
Dagen startade med att vårat vaktlag (Charley) hade hamnvakt från 04:00 till 07:30. Natten var lugn
utan några speciella händelser. Klockan 07:30 var det frukost och morgonmöte. Efter frukost började
vi städa våra hytter samt allmänna ytor som korridorer och toaletter. När städningen var klar
hämtade vi våra matlådor till lunch och på kajen bredvid Älva. Vi hoppade på en buss mot Ronda
klockan 09:00. Bussresan tog ungefär en och en halv timme. När vi var framme i Ronda gick till en
park med en väldigt bra utsikt och åt lunch.

Efter lunchen möte vi upp guiden i samma park och började vår city- sightseeing i tjurfäktningsstaden
Ronda. Vi gick igen större delen av Ronda och rundan tog ungefär 3 timmar. När sightseeingen var
slut gick större delen av klassen och åt churros. Bussresan hem tog ungefär lika lång tid. Alla var
trötta och resan hem blev att vila på.
När vi kom fram till Älva åt vi middag och gjorde oss i ordning för att lämna Malaga. En stund efter
middagen var det kvällsmöte och vi gick igenom vad alla vaktlag skulle få för uppgifter. Klockan 19:00
kastade vi loss i spöregn och rör oss nu mot Gibraltar.

Personallogg:
Dagen började som vanligt med frukost 0715 och sedan morgonstädning till ca 0900. Därefter
påbörjade vi vår resa mot Ronda som ligger ca tio mil nordväst om Malaga på ca 700 meter ovanför
havsnivån. Vår eminente guide, Damian, mötte oss i parken utanför kulturhuset och lotsade sedan
runt oss i Rondas gränder och fantastiska utsikt i mer än tre timmar. Mest uppmärksamhet från
eleverna visades på tjurfäktningsarenan med sitt museum och arena som fortfarande i dag används
till tjurfäktning och andra event. Eleverna visade ett föredömligt intresse och uppträdande som vår
guide Damien var imponerad över. Efter utflykten åt vi en jättegod middag ombord på Älva och
klargjorde för avfärd mot Gibraltars höga klippor. Eleverna gjorde uppstart av Älvas maskineri med
hjälp utav vår maskinist Erik, sedan loss kastning med hjälp utav den övriga besättningen. Nu
bemannar ett vaktlag styrhytten och navigerar oss säkert och tryggt mot nästa hamn.

Besättningslogg från Älva

En presentation av besättningen som seglar med MT 17 från Malaga till Santa Cruz,
Teneriffa.
Från vänster:
Jungman Filippa Ström, matros Jakob Thuresson, kapten Stefan Siwek, styrman Sofia
Söderman, matros Robert Niesink, matros Erik Nygren, kock Simon Idsø, överstyrman Krister
Stark, matros Petra Nyberg. Besättningsmedlemmarna kommer säkert att ge en närmare
presentation av sig själva i kommande loggar.
Besättningen är mycket kunnig, med stor erfarenhet inom sitt yrkesområde och har hög
social kompetens. Stämningen ombord är god, maten är utmärkt och eleverna är också
intresserade av att lära sig allt om fartygets framdrift och sjömanslivet. Det märks redan
efter första seglatsen till en marina som ligger nära gränsen till Gibraltar.
Hälsningar
Stefan Siwek
Kapten

