
	Logg	från	A� lva	

Datum: 10/2 - 2014 

Elevloggare: Felix K och Fanny 

Personalloggare: Zarah 

Position: N 30o 20,9’ W009o 46,1’ 

Segelsättning: Fock och stagfock 

Fart: 5 knop 

Kurs: 234 grader 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Fredag 

Väder: Soligt & varmt 

Dagens logg 

Elevlogg 

 

Hej hej! Dagens dag som va idag inledes med att ett gäng trötta och utmattade elever slängdes upp 

ur bingarna och in i provstolarna. För nu var det dags för slutprovet i fartygsbefäl klass 8! Efter fyra 

timmar väl spenderade med sjökortet fastklistrat i pannan och provhäftet dränkt i svett och tårar 

lämnades proven in och klassen kastade sig ut på Älvas soliga däck. Resten av dagen gick åt att ta 

vara på de sista lugna soltimmarna innan avgång mot Gran Canaria över öppet hav. Några valde även 

att bli av med all överskottsenergi på stranden med lite fotboll och den sista inhandlingen av diverse 

onyttigheter. För här på båten spenderas tiden då vädret inte duger för solning till hytthäng med film 
och ”proviant”, bara för att sedan hetsträna lite ☺ När vi lagt loss ifrån Agadir mötte hård sjögång 

genast. Men det var inga problem för nyexaminerade fartygsbefäl (sjösjukeplåster hjälper ju också 

lite)! Nu har vi endast tre dagar på havet kvar så det är dags att gå ut på däck och bli genomsköld av 

en naturlig dusch! 

Vi ber om ursäkt i brist på bilder, vår fantasi sträcker sig inte längre än sjökortet ☺ 

Hälsningar Fanny och Felix 

Besättningslogg 

Hej på er där hemma! 

Idag har största delen utav dagen bestått av prov för eleverna. Det var dags att tenta av fartygsbefäl 

klass 8. När provet var klart så serverades en god lunch utav vår kock Frida och byssalaget. Vi i 

besättningen har varit tentavakt idag och förberett inför avgången. I Marocko så är det en liten 

prossedur att lämna hamn. Det är en hel del papper som ska skrivas och passkontroll bl.a. Efter alla 

formaliteter fick vi klartecken att lämna kaj. Vi har de senaste dagarna iakttagit väderprognoserna 

och sett att det ska vara rejäl sjögång och har därför jobbat med att surra fast allt som kan röra sig.  

Klockan 16.00 lossade vi de första trossarna för att sedan sätta kurs mot Las Palmas. Just nu seglar vi 
på stagfock och fock. Riktigt bra segling men ganska grov sjö men eleverna är tappra och vid gott 

mod ändå!  Det här är en rickigt duktig och kul klass att segla med, de gillar att ta i och vara med och 

humöret är på topp!  

Ha det gott där hemma! 

Blöta hälsningar från havet!! 

// Zarah  


