Logg från Älvå
Datum: 19 Februari 2020
Elevloggare: Hanna Pusic och Magda Poijes
Personalloggare: Sofia (Överstyrman)
Position: Santa Cruz, Teneriffa
Segelsättning: Ingen
Fart: Ingen
Kurs: Ingen
Planerat datum för att segla vidare: 21 februari
Beräknad ankomst till nästa hamn: Eftermiddag 22 februari
Väder: Molnig förmiddag men nu mot kvällen strålande sol☺

Elevlogg:
Skepp o Hoj landkrabbor, äntligen framme!
Efter en lång flygtur under gårdagen kom vi glada fram till en trevlig besättning och kvällsfika i
mässen. Nöjda och belåtna kom vi sent i säng, men sov gott och kom pigga och glada upp till
frukosten.
Morgonen började något molnig men det tog inte lång tid innan solen tittade fram och badkläderna
åkte på. Men innan vi kunde göra det hade vi lite Älva-sysslor att utföra. Till och börja med var den
extremt efterlängtade morgonstädningen, även den dunklaste av vrår dammsögs till perfektion och
golven moppades så blanka att man nästan kunde spegla sig i dem. (Guldstjärna till oss alla?)
Väl slutstädade var det dags för en uppfräschning av våra minnen då vi återigen gjorde en förtrogenhetsutbildning här på Älva. Det visade sig att vi visst glömt bort mer än vi trodde, men nu har vi koll
på läget om vi går på grund eller liknande. När alla vaktlag gått igenom alla stationer fick vi i uppgift
att själva välja de segelstationer vi skall infinna oss vid då seglen skall sättas eller bärgas.
Detta följdes i sin tur av en genomgång av varje seglingsstation för respektive grupp samt att kapten
Stefan höll en introlektion om segel och tilläggning. Kvar på schemat var en presentation om
Teneriffa som hölls av Vaktlag 1 (Piratklubben) som en del av deras gymnasiearbete. Nu är det snart
middag följt av några roliga, fria timmar att upptäcka Santa Cruz och imorgon ser vi fram emot ett
besök av berget Teide.
All in all, är vi galet glada över att vara tillbaka och ser fram emot många roliga dagar här framöver!
Vi och MB17b önskar er en trevlig kväll och så hörs vi snart!

Personallogg:
Äntligen är vi igång och MB17b är tillbaka. Jag hade glädjen att segla med den här klassen förra året
och det var en av de bästa seglingar jag har haft ombord. Klassen är glad, intresserad och engagerad.
Då är det svårt att vara missnöjd som besättning.
Nu till dagens arbete. Precis som Hanna och Magda skrev så har vi haft förtrogenhetsutbildning idag
och jag tycker nog att de var lite hårda mot sig själva när de säger att de glömt mycket. Det kan ha
varit min snabbaste förtrogenhetsutbildning här ombord på 6 år eller hur många det nu börjar bli. Vi
ställde frågor om vad som fanns var och vad det var för regler som gällde och alla frågor, som
åtminstone jag ställde, besvarades korrekt.
På eftermiddagen efter att byssan var färdiga med disken drog vi vårt General alarm och alla samlades på bryggdäck för inräkning. Vi hade en kontroll av de arbetsflytvästar som vi har ombord.
Kontrollen går ut på att se till så att flytvästarna sitter som de ska och så att lampan (som tänds
automatiskt om man skulle trilla i sjön) fungerar. Varje klass som kommer ner har samma övningar.
Det är viktigt att öva vad man ska göra i olika situationer för att det ändå ska kännas lite bekant om
det mot all förmodan skulle hända på riktigt. Därför har vi också en övning i övergivande av fartyget
där vi tittar igenom den utrustning som finns i livflottarna och eleverna får en repetition på hur de
sjösätts och hur vi tar oss i dem.

Efter våra viktiga och obligatoriska övningar tittade vi på hur man ska få upp respektive ner seglet.
Jag måste ha gjort någonting bra förra året för jag fick i stort sett samma gäng som då på ”mitt”
segel. Jag skrämde i alla fall inte bort dem uppenbarligen. Alla gäng som jag har på focken kallar jag
The Fockers. Det ska bli kul att se om det här gänget med Fockers är helt självgående mot slutet av
den här seglingen. Vi får hoppas på mycket segling så har vi alla förutsättningar för att jag bara ska
kunna sitta bredvid mot slutet.
Nu har alla elever varit iland och även hunnit komma ombord igen så nu sitter många av de som inte
gått och lagt sig redan i salongen och tittar på Paradise hotel efter att ha spelat Mario kart.
Hoppas allt är bra därhemma. Här är det strålande.
/Sofia

