Logg från Älva
Datum: 11-03-2017
Elevloggare: Felix Sjögren och Matilda Hallin
Personalloggare: Sören
Position: 30°17.8’ N 009°49,8’ W, 13 distans S/W om Agadir
Segelsättning: Mesan, storsegel, fock och yttre klyvaren
Fart: 3,3 kn
Kurs: 200°
Beräknad ankomst till nästa hamn: Anländer till Arrecife på måndag eftermiddag
Väder: Soligt, inte ett moln så långt ögat kan nå

Elevlogg:
I dagens avsnitt får vi följa med Felix och Matilda på deras äventyr i Agadir och ta del av deras viktiga
insatser i att få fartyget att segla vidare mot Kanarieöarna! Många trötta miner prydde elevernas
ansikten vid frukosten efter gårdagens bravader i Marrakech, men efter en energirik frukost tog vi
oss an dagens lektioner med nytt hopp. Under fartygsbefälslektionen övade vi på att ta ut kurser
med hjälp av sjökort och instrument, en lättsam uppgift. På matematiken var det dock hårdare bud
då vi fick ännu en tuff uppgift. Alla ska på egen hand presentera diverse bevis för Pythagoras sats.
Frukostens melankoliska stämning återvände därför till dagens lunch. Ett nytt gäng i byssan
medförde även en viss oro kring lunchens kvalitet, en oro som visade sig vara obefogad då vi blev
serverade gudomlig måltid.
Med mat i magen glömde vi snabbt skolarbetet och njöt alla av de sista soliga timmarna i Agadir.
Felix gick med några och letade efter en ny klassfotboll efter att ”någon” kvällen innan stod ansvarig
för att den gamla bollen hamnat i vattnet. Utan vidare lycka i bolljakten anslöt vi oss till flera
klasskamrater på stranden där vi de kommande timmarna solade och badade. Innan vi lämnade
Agadir för gott unnade vi oss en svalkande glass på den berömda glassbaren (med wifi). Även Matilda
fick ett smakprov av den mytomspunna glassen i början av den lediga eftermiddagen, vilket följdes av
en händelserik tur med en trampbåt som otroligt nog var utrustad med en rutschkana.
Kvart över tre samlades klassen på båten för att förbereda oss inför avresan. Eftersom Vaktlag Felix
hade vakt ansvarade vi för att dra upp ankaret. Som ansvarsfull vaktlagsledare tog Felix tillsammans
med Anders på sig uppgiften att stuva ankarkättingen, inte någon dans på rosor precis. En står
nämligen i en trång, gruvliknande miljö och placerar omsorgsfullt den tunga kättingen med rå fysisk
kraft. Matilda arbetade med den mycket viktiga uppgiften att hålla i brandslangen som användes av
Julia för att spola av kättingen innan den fördes vidare ner till gruvarbetarna. Elinor och Miranda var
inte heller utan arbete, Elinor styrde nämligen ankarspelet medan Miranda liksom Julia spolade bort

all smuts. Vaktlagets båtexpert Celine fick för andra gången uppdraget att manövrerar Älvas mindre
ribbåt. Marcus satt tillsammans med Casper och Robban i den stora ribben efter att de hade kastat
loss.
Med satta segel styr vi nu Älva med stadig kurs och fart mot nya äventyr.

s

Personallogg:
Det har varit ett par fina dagar i Agadir, stilla och lugnt väder och härlig värme. Eleverna har verkligen
njutit mellan lektionerna, antingen de stuckit iväg till den närbelägna stranden (20 km lång!) eller
tagit ett solbad på däck.
Vid vårt första besök i Agadir för fem år sedan hänvisades vi till den stora ödsliga handelshamnen,
långt från stan. Men som tur var rekognoserade vi lite och hittade den här fina marinan, där vi kan
klämma oss in även om det är lite trångt. Här ligger vi mycket bra, i trevliga omgivningar och nära till
badstranden, glassbarerna och annat som lockar.
På eftermiddagen kastade vi loss för att hinna ut på fritt vatten innan det mörknade. Nära kusten
ligger nämligen en hel del fiskeredskap som vi gärna ville trassla oss förbi medan vi hade dagsljus. Om
vindprognosen håller, får vi nu en fin slör över till Lanzarote dit vi hoppas anlända någon gång under
måndagen.
De som följer oss på Marinetraffic.com har kanske sett att vår AIS-signal har försvunnit så att vår
position sedan några dagar inte syns. Det beror på att vi fått lite krångel med vår AIS, men vi hoppas
kunna åtgärda felet snarast. Oroa er inte, vi finns härute på det stora blå och har det hur bra som
helst.

Hälsningar / Sören

