
Åttetallsknop



Båtmannsknop: Kan brukes for å skjøte to tau av  lik stivhet og tykkelse. 

Flaggstikk: Den sikreste knuten for å skjøte to tau. Må alltid 
brukes dersom tauene har ulik stivhet eller tykkelse. Det stiveste 
tauet legges da i bukt mens det mykeste tauet slynger seg 
omkring bukten. 

Pålestikk: Den beste knuten for å lage en fast løkke på enden 
av et tau. 

Dobbelt halvstikk brukes når vi skal feste et tau til en fast gjenstand. 
Den viktigste fortøyningsknuten. 

Åttetallsknute brukes på enden av et tau for å hindre at 
tauet løper ut av  et øye eller en blokk. 



Avstandsmåling 
på kart
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Avstandsmåling 
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MØTE
Begge skal vike til styrbord.

KRYSSE
Den skal vike som har den 
andre på sin styrbord side. 

Vikeplikt

Repetisjon fra forrige gang:



TA IGJEN
Den skal vike som tar igjen

en annen båt. 

SEILBÅT
Maskindrevet farkost skal

vike for seilfartøy. 

Vikeplikt

Repetisjon fra forrige gang:



Små fartøyer
skal holde av 
veien for 
større

Repetisjon fra forrige gang:



Gi plass for 
mulig møtende
fartøy ved
uoversiktlig
sving til babord

Repetisjon fra forrige gang:



Repetisjon fra forrige gang:

Babord halser skal vike 
for styrbord halser. 

Dersom samme halser: 
Lo båt skal vike for le båt.

Uansett andre regler, 
innhentende båt skal alltid vike. 

Vikeplikt mellom seilbåter
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Seilas etter solnedgang
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Lanterner





















Lanterneføring, oppsummering



Lanterneføring for 
fartøyer som 
ligger til ankers
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Bruker både seil og motor

Ligger for anker

Hemmet av mitt dyptgående

Fisker

Er ikke under kommando

Har begrenset evne til å navigere
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Dersom sikten blir dårlig, enten det skyldes tåke eller 
nedbør, skal vi

• tenne lanternene,
• holde ekstra god utkikk og
• om nødvendig sette ned farten.

Å holde utkikk betyr ikke bare å holde øynene åpne, men 
også ørene. Vi må lytte etter tåkesignaler fra andre fartøy. 
Dersom vi selv har en støyende motor, bør vi fra tid til 
annen slå den av, eventuelt sette ned turtallet, slik at vi får 
bedre forhold for å lytte.

Selv må vi passe på å gi signal etter bestemmelsene i 
sjøveisregel 35. 

En radarreflektor i mastetoppen vil være en god forsikring 
mot å bli påseilt av et større fartøy, som jo alltid har radar. 
Radarens stråler svekkes ikke av tåke eller nedbør.
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Nødsignaler
Assistansesignaler



Viktige nødsignaler!



Viktige assistansesignaler
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SLUTT

Noen oppgaver



A



B C


