Logg från Älvå
Datum: 2020-02-07
Elevloggare: Personalloggare: Kapten Sören
Position: Förtöjda i Puerto de la Luz, Las Palmas
Planerat datum för att segla vidare: I morgon kl 18.30
Beräknad ankomst till nästa hamn: Tazacorte på måndag förmiddag
Väder: Växlande molnighet, 20-22°

Personallogg:
Kojerna är bäddade, durken svabbad och frysrum, kylar och torrförråd fyllda med proviant. Med
andra ord är vi redo att ta emot YH-klassen, som just nu sitter på ett par olika flyg på väg söderut.
Om allt går bra kommer de ombord i två omgångar kring midnatt.
Det är förstås lite annorlunda att segla med en vuxenklass där åldrarna ligger i hela spannet från 25
till nära 60 år, jämfört med att ha en gymnasieklass ombord. Dessa elever går ju en yrkesutbildning
som skall leda till att de blir befäl i det mindre tonnaget, så intresset kommer att fokuseras kring
fartyget, navigationen och ledarskapsfrågorna. Dessa elever kommer att ta aktiv del i Älvas framförande på ett helt annat sätt än gymnasisterna. De kommer att lägga upp och genomföra övningar
för olika nödsituationer, hur man hanterar passagerare i ett krisläge osv. En viktig roll kommer att
spelas av Dag Fagring, mångårig lärare i ledarskap och chefsutveckling. Dag är dessutom själv sjöbefäl.
Det blir en ganska kort resa, bara 10 dagar. När vår förtrogenhets- och säkerhetsutbildning är klar i
morgon eftermiddag avgår vi från Las Palmas. Prognosen säger 8-10 m/sek NO vind, så jag räknar
med att hissa i stort sett fullt ställ och segla en lång halvvindsbog upp åt nordväst. Någon gång under
söndagen vänder vi i trakten av Ilhas Selvagem och går mot sydväst, till Tazacorte på La Palma:s västsida, dit vi anländer måndag förmiddag. Där skall eleverna få sträcka på benen under en halv dags
vandring. Följande seglingsben för oss till Valle Gran Rey på La Gomera och sedan till sluthamnen
Santa Cruz de Tenerife.

Vi som utgör besättning på denna segling ser ni på bilden nedan:

Förifrån:
Emmy Eriksson, jungman
Alva Hedlöf, lättmatros
Malin Hörlin, lärare
Sofia Söderman, överstyrman
Axel Dahl, kock
Undertecknad, Sören Engzell, befälhavare
Kent ”Kecke” Eriksson, lättmatros
Mathilda Wilhelmsson, lättmatros
Bengt Svensson, 2e styrman
Hanna Junehag, jungman
Dag Fagring, lärare
Axel Bröms, jungman
Dagliga rapporter från denna korta men inte desto mindre spännande segling kommer. Följ oss gärna
på färden!
Hälsningar från Sören

