Logg från Älvå
Datum: 27/10 - 2020
Elevloggare: Zoe & Alva A
Personalloggare: Kapten Stefan Alvå
Position: Eriksbergs hamn, Göteborg
Segelsättning: Ingen
Fart: Ingen
Kurs: Ingen
Planerat datum för att segla vidare: Torsdag den 29:e
Beräknad ankomst till nästa hamn: Lördag den 31:a
Väder: Regn och blåst

Elevlogg:
Började dagen med att samlas 07:30 på T-centralen. Efter det gick vårt tåg mot Göteborg 08:10. Väl
på tåget fixade John med vänner upp Johns projektor med ps2 och spelade lite spel. Projektorn
fixade de snyggt upp mot fönstret med neddragna gardiner. Själv tittade jag, Zoe, på filmen
Ratatouille med vänner på datorn. Tågresan gick snabbt och när vi var framme steg vi på bussen som
tog oss till Eriksbergs hamn. Därefter klev vi för första gången ombord på fina T/S Älva.
Kl. 13.00, och fick våra hytter, sedan gav besättningen oss en utförlig 2 timmas rundtur där vi fick lära
oss om Älva från insidan ut. Det regnade på ordentligt men det är nog bara att vänja sig vid sådant
väder. Sedan serverades en otroligt god välkomstmiddag i form av ugnsrostade rotfrukter och lövbiff
med tzatziki, mums.
Tackar byssan för denna måltid. Nu är klockan 18:31 och vi satt nyss på kvinnornas EM-kval, såklart är
godispåsen närvarande. En härlig första dag och nu väntas ett intressant äventyr.
Tack för oss, Zoe och Alva, LK18

Personallogg:
Det är alltid lika spännande att få ombord klasserna här på Älva. Ibland är det klasser som man har
seglat med tidigare år och ibland, som idag är det en helt ny klass, med nya ansikten och helt nya
egna personligheter som kommer förväntansfulla ombord. Ombord på ett fartyg som vi i besättningen spenderar nästan all vår tid, ombord på skeppet som vi kallar för hem. Vårt hem blir nu under
några veckors tid även ert hem och jag hoppas att ni alla kommer känna er hemmastadda och trygga
här ombord, trots det kalla höstväder som västkusten bjuder på.
/Stefan

Besättningen från vänster till höger:
Catarina Nordlander – Kock, Bengt Svensson – Överstyrman, Alva Hedlöf – Lättmatros,
Sofia Söderman – Andrestyrman, Madeleine Johansson – Lättmatros, Stefan Alvå – Kapten
Frånvarande: Frida Jakobsson – Maskinmatros

