
Logg	från	A� lva	 

Datum: 5/10-16  

Elevloggare: Maritn Pettersson  

Personalloggare:  Håkan  

Position:  Utanför Portugals kust 

Segelsättning:  Inget 

Fart:  6,5 knop 

Kurs:  190 grader 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Marina Smir 10/10 

Planerat datum för att segla vidare:  

Väder:  Sol men molnigt, svag dyning ingen sjö, vind 3 m/s 

 

Elevlogg:  

Hej! 

Idag lämnade vi Vigo och Spanien för att sätta kurs mot staden Smir i Marroco. Dagen började med 

en härlig frukost med äggröra och bacon mm. Sedan var det städning enligt rutin för att sedan lägga 

ut från hamnen vid ca kl 09.30. Precis när vi la ut mötte vi ett annat väldigt stort segelfartyg från 

Colombia som var påväg att gå in i hamnen. Det var en väldigt häftig syn då alla i besättningen på den 

båten stod i riggen och på däck med en strikt klädkod och sjöng i kör. Dagens huvud aktivitet för de 

flesta av eleverna har varit att plugga till förarbevis provet. Det börjar verka som att folk börjar få koll 

på det mesta och provet kommer troligtvis gå galant. Vi andra som redan tagit förarbeviset har roat 

oss med lite blandade saker. Vissa har tagit igen lite sömn medan andra har fått sällskap av ett stort 

sällskap delfiner. Nu hoppas vi alla på en lugn och skön tur ner till Marroco utan sjösjuka! 

With love! 

 Martin Pettersson 

Personallogg:   
Hej! 

Idag är det avseglingsdag den började som vanligt med frukost och städning av hela båten och där 

efter gjordes fartyget klart för avsegling medan vi väntade på den nya matrosen Stefan som ersatt 

Per som åkte hem för ett par dagar sedan. 

Stefan anländer vid 0930 tiden så nu är vi äntligen på väg och rutinerna med sjövakter och 

avlösningar börjar rulla. Frågan är vad som är bäst att komma i hamn eller att lämna hamn?  

Hälsningar Håkan. 


