Logg frå n Alva YH16
Datum: 2018-02-14
Elevloggare: Daniel Nilsson, Markus Nilsson, John Parman
Personalloggare: Aron Holmberg
Position: La Gomera
Planerat datum för att segla vidare: 2018-02-15
Beräknad ankomst till nästa hamn: 2018-02-16 (Teneriffa)
Väder: Soligt, Molnfritt och 22grader

Elevlogg:
Skepp o hoj på alla hjärtans dag!
Vi ankom till La Gomera på förmiddagen efter en natts segling.
Dagens lektioner har bestått av krishanteringsövningar som planerats av oss YH elever. Scenarion
som har övats är: Brand med efterföljande evakuering och grundstötning med efterföljande
evakuering. Varje övningslag fick köra samma scenario två gånger och det var kul att se att båda
grupperna presterade bättre under den andra gången.
Nu ser vi fram emot att utforska La Gomera och dess restaurangutbud.

Vi hälsar er alla en glad alla hjärtans dag och skänker en tanke ifrån solen!

La Gomera

YH elever övar evakuering

Personallogg:
Hej!
Efter fantastiska seglingar med strålande sol på ett lugnt hav har vi nu anlänt på La Gomera!
Gårdagens avgång på platt hav med en fantastisk solnedgång ligger fortfarande kvar i minnet och
många går idag runt med kanske lite lättare steg och ett litet leende. Fast vissa som inte riktigt ville
att kvällen skulle ta slut och valde att sitta uppe och hänga med oss på bryggan kanske är något
trötta☺.
Dagen har som ovan efter ankomst och städning av Älva för dom flesta bestått av övningar. Ett par av
oss i besättningen tog tillfället i akt och njöt av det vackra vädret under eftermiddagen och då alla
elever äter iland idag förbereds just nu en besättningsmiddag.
Klassen är en fröjd att jobba med och saker händer ombord nästan av sig självt, är den mest stressfria
segling jag varit med om hittills iaf. Bra kommunikation och ett stort engagemang skapar väldigt
trevliga och roliga förhållanden ombord.
Resan börjar så sakteliga röra sig mot sitt slut och åtminstone jag kommer att sakna alla och älva ☺.
Nu är det dags för en dusch och sen lite middag innan en tidig kväll inför utflykten imorgon.
Tack för mig så ses vi förhoppningsvis i en logg snart igen ;)
//Aron

