Logg från Älva
Datum: 14 November 2015
Elevloggare: Adam och Max
Personalloggare: Krister
Position: N 36 17,6M
W 004 53,2M
Segelsättning: Samtliga segel samt motor.
Fart: 5 knop
Kurs: 225 grader.
Beräknad ankomst till nästa hamn: 19 November
Planerat datum för att segla vidare:
Väder: Klart med lätt bris.

Elevlogg:
Idag efter våra 4 dygn i Malaga la vi loss och satte fart mot Agadir, en resa som beräknas ta cirka 5
dygn. Det var spännande att äntligen få komma till sjöss och känna på havet, vågorna gick ganska
högt till en början (cirka 1,5 – 2m) men har sedan avtagit under dagen till mildare sjö. Ingen har
direkt blivit speciellt sjösjuk utan alla har klarat sig relativt bra. När vi hade ätit lunch så var det dags
att för första gången hissa seglen vilket gick förvånansvärt bra. Även lektionerna har kommit igång
med Ingela och Bengt och pågick mellan 14 och 16:00. Under middagen så fick vi oväntat besök av ett
gäng delfiner som lekte runt stäven på båten en stund. Nu laddar vi för nattpasset mellan 04 och
08:00.

Personallogg:
Idag är första gången denna resa som jag skriver logg. Mitt namn är Krister och jag jobbar ombord på
Älva som styrman.
Dagen började med förberedelser för segling. Vi städade och sjösurrade i båten för att hindra saker
från att röra på sig när båten börjar rulla. Vi förberedde våra segel då prognosen lovade segling.
Klockan tio var vi redo, maskin startades, landgången togs ombord och alla hjälptes åt att lägga loss.
Väl ute ur hamnen konstaterades vinden svagare än väntat men tillräcklig för att sätta segel. Stor,
fock, mesan och stagfock sattes. Vi har seglat hela eftermiddagen med stöttning från maskin då
vinden inte varit stark nog för enbart segling. Däremot har vinden hjälpt oss så pass att vi kunnat gå
med lågt varv på motorn vilket är skönt för då slipper vi en del vibrationer i båten och
bränsleförbrukningen blir låg.
Kvällen bjöd på en härlig röd himmel och ett lugnt hav. Jag satt ute på däck en bra stund och
verkligen njöt av vår vackra tillvaro. En så vacker arbetsplats som vi har här är få förunnade.

