
Logg	från	A� lva	 

Datum: 19/11 

Elevloggare: Morgan & Karl V 

Personalloggare: Fredrik och Robban  

Position:  N 30´05,262 E 10´21, 219 

Segelsättning:  ingen 

Fart:  6.5 knop 

Kurs: 250° 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 21/11 på eftermiddagen 

Planerat datum för att segla vidare 19 nov -17 

Väder: Soligt och 25° 

 

Elevlogg:  

Dagen började med att brandlarmet gick igång för att någon rostade sina mackor lite för länge. 

Samtliga på båten samlades ute på däck för räkning för att se att ingen var kvar i båten. När alla 

var räknade återgick vi till våra dagliga morgonrutiner där vi bla har morgonmöte och städning. 

Sedan gjorde vi oss färdiga för avfärd mot Kanarieöarna. Avfärden gick som på räls. När vi hade 

åkt i cirka en timme så hoppar Bengan oväntat ner i vattnet och flöt iväg. Det visade sig vara en 

man över bord övning som gick jättebra. Efter övningen mitt ute på havet så började alla bada. 

De flesta uppskattade badet och tyckte att det var skönt. Det uppstod en spontan simhopp 

tävling som Tarzan vann med 9,5/10. Sen åt vi broccolilåda till lunch. Efter lunch så hade vi 

KRPL (konstruktion, reparation, plast & laminering) lektion med Bengt och Björn. Då påbörjade 

vi vårt båtbyggar projekt som går ut på att vi ska bygga en segelbåt av mjölkförpackningar, 

plastpåsar och blompinnar. För att sedan tävla med båtarna. Till middag blev det goda piroger 

som byssanlaget hade tillagat. Efter middagen så kollade de flesta på film i salongen och de 

andra var ute och körde båten medans andra sov. Nu tuffar vi vidare genom natten. 

 

Personallogg:  

Efter ett kort stopp på tre dagar i Marocko lämnade vi idag Agadir. Ett vaktlag var med Robban i 

maskinrummet och gjorde nödvändiga kontroller och förberedelser inför uppstart. Ett annat vaktlag 

hjälpte till med upptagning av ankarna. Vi hade två ankare ute, inbackade mot kaj 

(medelhavsförtöjning). 6 shackel ( 1 shackel=27,5 ,m) ankarkätting på styrbordssidan som spelades in 

och spolades av. Utanför hamnen pågick en vattenskotertävling så det låg en patrullbåt vid inloppet. 

Tävlingen avslutades när vi fått upp ankaret och vi satte då kurs mot Playa Blanca på Lanzarote. 

Ursprungsplanen var att gå till naturreservatet Isla Graciosa vid Lanzarotes nordspets men vi fick inte 



ankringstillstånd av de spanska myndigheterna. Tyvärr har vi inte tillräcklig vind för segling så vi 

kryssar mellan alla fiskeredskap nära Marockos kust. Efter några några timmar passade vi på att ha 

en MOB (manöverbord)övning där en lärare i överlevnadsdräkt hoppade i. Utkiken upptäckte den 

nödställde och larmade som man ska med ”Man över bord!”. Larmet gick och besättningen 

förberedde MOB-båten som jag och Robban bemannade. Sjösättningen av MOB-båten (som hänger i 

däverten i aktern) gick bra och räddningsaktionen påbörjades. Den nödställde (som enligt scenariot 

var medvetslös) bärgades och fördes till Älva där vi fick ner en bår till MOB-båten. Han lyftes ombord 

på Älva och övningen avslutades.  Vi testade också ytbärgarfunktionen där en besättningsmedlem 

(Aron) hoppar i för att bärga.  Det hela avslutades med en badstund i strålande sol, 

svensksommsrvarmt vatten och stiltje. 

Älva återgick sedan till sin kurs mot Lanzarote och vi fick återigen se valsprut och delfiner. 

Robban och Fredrik 

   

 

 

 

 
 

 


