
Logg	från	A� lva	 

Datum:  2015-11-16 

Elevloggare:   Morgan Tönnesen och André Bexar 

Personalloggare:  Erik 

Position:  Till havs väster om Casablanca 

Segelsättning: Ingen  

Fart: 4,7 knop 

Kurs:  220 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Torsdag 19 november  

Planerat datum för att segla vidare: Måndag 23 november  

Väder: Blåsigt 25 grader 

Elevlogg:  

Dagen har varit lugn och stilla, vi har mestadels spelat kort och solat. Gruppen Bravo fick skäll i morse 

för att de försov sig. Vi har också fått information om att vi kommer ha 3 prov/skrivningar inom en 

snar framtid. Vi har skiftande vaktlag som ni säkert redan har vetskap om, imorgon byter vi för första 

gången. Havet är fortfarande under båten så vi seglar vidare (med motor och inget segel) mot Agadir. 

Idag firade vi också John på hans födelsedag, med kladdkaka som Ingela och Ludvig hade bakat. 

Morgan har gjort det tappra försöket att skaffa föda genom fiske, det gick inte så bra som han hade 

hoppats på, så nu får någon annan ta över spöet.  Godnatt vi höres i morgon ! 



 

Personallogg:    

God afton. 

Sitter framför datorn på en stol som inte åker fram och tillbaka. Det är inte ofta vi har sånt här 

väder, plattvatten, sol, varmt och ingen vind. I två dygn har turen stått oss bi, enda molnet på 

himlen är att vi inte kunnat sätta segel. Imorrn, ”in sh´alla”, ska vi få vind så sista biten hoppas vi 

på segling. M.a.o. så är vi ett gäng lyckliga själar ombord på Älva, som också mår bra. 

Alla ombord agerar fotomodeller också vilket är kul. Vår eminente kock Peter gör ett fotoreportage 

om denna segling på uppdrag av Svenska kryssarklubben. Det läggs upp foton varje dag på appen 

Instragram. Har ni konto, sök ”pakryss”. 

Snart Marocko, fascinerande och intressant, böneutrop, marknader, dofter, vänliga människor 

men också en och annan skojare. Ska bli kul. 

Ha det bra, alla där hemma.  Matros Erik 


