
Logg från Älva  

Datum: 6/3  

Elevloggare: Antonia-Louise & Olivia   

Personalloggare:  Styrman Krister 

Position: Sydost om Fuerteventura 

Segelsättning: Inre klyvare, stagfock, fock och storsegel  

Fart: 5 knop 

Kurs: 090 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Agadir måndag morgon 

Planerat datum för att segla vidare:  

Väder: Varmt och skönt 

 

Elevlogg:  
Skepp ohoj landkrabbor!  

Idag har vi endast sett land i horisonten och den första seglingsdagen har varit jättehärlig. Idag har 

det vanliga schemat med lektioner dragit igång och vi har även haft knopskola med Stefan som var 

väldigt uppskattat. Under natten som var, har det gungat en hel del och vissa blev sjösjuka. Vid lunch 

idag blev vattnet lugnare och alla ombord började må bättre.   

Dagens höjdpunkt var när några elever fick se delfiner varav en delfin vågade sig väldigt nära båten 

för att sedan dyka iväg. Vissa av oss såg även några valar som sprutade ut vatten ur sitt blåshål. Alla 

marinbiologer som sett detta var i extas efteråt!  

Tillsammans med vårt vaktlag har vi börjat förbereda vårt gymnasiearbete. Vi ska ha en skattjakt 

ombord med gåtor som till slut leder fram till skatten. Här kommer ett smakprov! Lycka till! 

Vad får men om man klonar en sjörövare?     

   

Personallogg:   
Vi har haft en härlig seglingsdag med fint väder. Det har varit varmt och soligt. Bitvis har det blåst 

tillräckligt för att stoppa motorn och bara drivas fram av vinden. Det är en härlig känsla när Älva får 

glida fram utan vibrationerna och mullret från huvudmaskin.  

Det fina vädret har lockat ut lite folk på däck. Några har kastat boll medan andra har spanat efter val 

och delfiner. Dom som tidigare led av sjösjuka verkar nu blivit botade av det lugna vädret.  



Under dagen har Stefan tillsammans med eleverna haft lektion i sjömanskap. Lektionen ägnades åt 

att öva knopar och teori om knopar och rep.  En viktig kunskap att ha ombord på en båt. 

Krister 


