
Logg	från	A� lva	 

Datum:  5 Mars 2015  

Elevloggare:  Astrid Lundman och Björn Elwin   

Personalloggare:  Maja Laulund 

Position:  28°25´N 16°10W 

Segelsättning:  går för motor  

Fart: 6,0kt 

Kurs: 105° 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Måndag den 9/3 

Planerat datum för att segla vidare:  

Väder: Strålande sol! 

 

Elevlogg:  

Hejsan alla förväntansfulla föräldrar och seglar intresserade! Denna dag har bjudit på gassande sol 

och en massa glada miner. ☺ Dock började dagen på ett oväntat vis då vi alla väcktes av 

brandalarmet. Som tur var det inget allvarligt utan bara en bränd toast skiva som fick oss upp ur 

sängarna. Vi började dagen med en stabil frukost lagad av vaktlag 3. Efter frukosten gick vi ut i den 

strålande solen och började vår förtrogenhetsutbildning. Varje vaktlag fick turas om att besöka de 

olika delarna av fartyget där de genomgick instruktioner om säkerheten ombord. Eftersom det var så 

fint väder denna dag ville vi elever göra det bästa utav det, varje ledig tid tillbringade vi ute i solen. 

Fotboll, volleyboll och amerikansk fotboll pågick på kajen. Medan gitarrspel och njutning av solen 

pågick på däck. Vid lunch levererade byssan ännu en gång. Saftig kycklingklubba med couscous sallad 

och tzatziki. Sedan fortsatte vi dagen med att prata om säkerheten vid förlisning, i samband med 

detta fick vi en snabb repetition av överlevnadsdräkterna.  Sen en underbar skaldjurspaella som nog 

är något av det godaste vi ätit på våra två resor.  ☺ Efter middagen kastade vi loss för första gången 

och är nu på väg mot Agadir, Maracko.  

Nu börjar den långa delen av vår seglats på 3 dagar på öppet hav!  

Personallogg:   
Till havs! I tisdags natt ankom vi till Älva och sedan dess har vi haft två intensiva dagar. Gårdagen 

bjöd på en heldagsutflykt till vulkanen Tiede och idag har vi lärare och elever genomgått 

förtrogenhetsutbildning samt övat på övergivande av skepp. Tror att alla dessutom hann gå iland för 

att införskaffa nödvändig proviant för resan över till Agadir. Nu har vi ett par dagar framför oss med 

lite rutiner här på Älva, och imorgon drar undervisningen igång på riktigt. /Maja 


