
Logg från Älva  

Datum:  19/1- 2018 

Elevloggare:  Mira Peyron och Erika Schmidt 

Personalloggare:  Fredrik 

Position: 55 M sydväst om Agadir 

Segelsättning:  Stor, fock, stagfock och inre klyvare 

Fart: 7 – 8 knop 

Kurs: 245 

Beräknad ankomst till nästa hamn: fm 21/1 

Planerat datum för att segla vidare: 24/1 

Väder: solig under dagen, mer moln framåt kvällen 

 

Elevlogg:  
Hallå hallå från Atlanten. 

Dagen började med nyheter om tidigarelagd avfärd från Agadir mot Arrecife. Under förmiddagen 

hölls lektioner i matematik och meteorologi. Kapten Sören informerade oss om vindarnas rörelser 

och vad som kunde förväntas vid seglingen över till Lanzarote. Med glädje tog vi emot nyheterna om 

att överfärden skulle komma att präglas av svagare vindare med möjlighet till mycket segling. Under 

matematiklektionen blev vi tilldelade våra uppgifter i bevisföring om Pythagoras. Eleverna hade då 

tidigare fått möjlighet att välja nivå på denna uppgift. Avfärden började efter att byssa-laget städat 

undan lunchen. Vaktlaget Torpederna slet vid ankarspelet inför avgång då det skulle rengöras och 

läggas i ordning i kättingboxen. Väl iväg sattes utkiken på prövning när vi skulle navigera ut genom ett 

hav av fiskenät och bojar. Med glada miner hjälptes hela klassen åt att avbeslå och hissa segel. Efter 

lite om och men fanns alla segel som skulle hissas på plats och vi lever nu i en konstant lutning. Trots 

detta har alla gjort sitt bästa för att förbereda sig inför kommande prov i VHF och matematik som 

väntar i Arrecife. Det nya byssa-laget trotsade väder och vind och lyckades servera en utsökt pasta 

carbonara med sallad och parmesan. Nu börjar alla förbereda sig inför nattens vakter och vi hoppas 

på en lugnare segling under morgondagen. Imorgon väntar nya soliga hälsningar från oss alla till er 

alla. Ha det gott! 



 

Personallogg:  
Igår var eleverna på utflykt till Marrakech och vi i besättningen hade tid att ombesörja diverse pyssel 

ombord i Agadirs marina. Kraftiga tidvattenströmmar i kombination med ganska rejäl dyning gjorde 

att vi istället fick lämna hamnen och lägga oss på svaj utanför, i skydd av fiskehamnens pir. Älva rörde 

sig som en mindre fritidsbåt där inne och när de kraftiga förtöjningstrossarna började gå av hade vi 

inte något val. Lite snopet för eleverna när ingen Älva låg i hamn när de återvände….Men de blev 

upphämtade av Robban och Walle i ribben och tryggt förda ut till fartyget. Beslut togs då också att 

lämna Agadir och sätta kurs mot Arricife på Lanzarote lite tidigare än planerat. Det blev frukost följt 

av meterologi- och mattelektioner. Efter lunch hade ett vaktlag vädergenomgång inför avfärd och vi 

lämnade sedan Agadir i strålande sol. Med stor, fock, stagfock och inre klyvare gör vi nu god fart mot 

vårt mål. En härlig segling!! 

Vid tangentbordet 

Lättmatros Fredrik 

 


