
Logg från Älva  

Datum: 14/3  

Elevloggare: Alexander Hallén   

Personalloggare: Viktor Albinsson 

Position: N 30o03’ W 010o32’ 

Segelsättning: Storen, Focken, Stagfocken, Inre och Yttre klyvaren   

Fart: 6 knop 

Kurs: 247o    

Beräknad ankomst till nästa hamn: Måndag den 16/3 klockan 10:00  

Planerat datum för att segla vidare: Onsdag 

Väder: Klart och 8m/s nordlig vind 

 

Elevlogg:  
Vi började dagen som vanligt med en god frukost på morgonen som följdes av den dagliga 

städningen. Efter vi hade gjort det så gjorde vi loss från kajen och påbörjade vår segling mot 

från Agadirs marina och mot Arrecife på Lanzarote. Vi firade pi-dagen klockan 9:26:53 men 

tyvärr så fick vi inga uppenbarelser. 



Byssagänget gav oss en riktigt god lunch bestående utav kyckling och en sallad som blir svår 

att toppa av kommande byssagäng. Efter vi lämnade kajen så kom det fort dyningar som till 

en början inte var så stora men sedan dess har de bara växt. Vinden har börjat ta i och vi gör 

upp emot en 7 knop. 

 
Sjömansmässigt surrad grötkastrull 

Det gungar på ganska bra nu och vi har mätt upp någon dyning till ca 6 meter. Middagen var 

pitabröd och köttfärsbiffar med tzatziki till, det var precis som lunchen riktigt gott och precis 

vad vi behöver. 

Personallogg:   
En dag kan börja på många sätt men just våran startade med ångande havregrynsgröt, smakrikt kaffe 

och rostat bröd. Efter den uppstarten av dagen förberedde vi för avgång från Agadir till Arrecife på 

Lanzarote. Vi städade, vaskade och sjösurrade hela fartyget. Ankarspelet klargjordes, landgången 

halades in, trossarna enklades upp och maskineriet  startades upp. Nu var vi och fartyget redo att 

avgå från Agadir. Kapten Sören stod för manövreringen ut ur Agadirs hamn, vi rundade vågbrytaren, 

höll oss undan ett fåtal fiskebåtar samtidigt som några elever avbeslog samtliga segel och förberedde 

för att hissa. Just nu i skrivande stund stävar vi på mot Arrecife i 6-7 knop på halvvind/slör och har 

idag avverkat 75 sjömil med enbart segel. I övrigt precis som alla andra dagar fartfyllt med mycket 

skratt och god mat. Mvh Viktor med besättning 


