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På sjøkart med målestokk 1:50 000

Kortsiden på fyrstikkesken = 1 nautisk mil

Avstand 3 nautiske mil, fart 7 knop: (3 : 7) . 60 minutter = ca. 26 minutter  



Forholdet mellom rettvisende kurs, 

magnetisk kurs og kompasskurs

Repetisjon















Nødsituasjoner
Hva gjør vi når vi får problemer?



Sjøvettreglene



Motorstopp



Motorstopp



Motorstopp



Motorstopp



Sleping



Sleping



Brann



Brann



Brann



Brannslokker

▪ Båter med innenbordsmotor, kokeapparat, 

varmeapparat, kjøleskap eller lignende, samt båter 

med utenbordsmotor med elektrisk start, eller med 

effekt over 35 HK, skal ha minst én brannslokker 

ombord. Dersom båten er over 33 fot (10 meter) skal 

det finnes to brannslokkere ombord. Brannslokkerne 

skal være av typen ABE og minst ha et innhold på 2 

kg.



Mann over bord

▪ Dersom du er alene i båten, kan det å falle over bord 

være katastrofalt. Båten kan fortsette uten deg 

ombord og ingen til å stoppe og plukke deg opp 

igjen. Selv om båten ikke går fra deg, kan du få store 

problemer med å komme ombord igjen.



Mann over bord

▪ En slik hesteskobøye bør finnes akter på alle 

større båter, men ofte ser vi dem bare på 

seilbåter. Årsaken er at det tar lengre tid å 

plukke opp en person i sjøen med en seilbåt 

enn med en motorbåt. Bøyen skal kastes ut til 

personen i sjøen, både som flytehjelp, men 

først og fremst som markør.  



Hardt vær

▪ Været kan bli så hardt at vi ikke greier å 

holde kontroll med den båten og det utstyret 

vi har. 

▪ Hva gjør vi da? Her er en del generelle råd.



Hardt vær

▪ Lavt tyngdepunkt i liten båt

▪ I en liten, åpen båt må du plassere last og 

passasjerer lavt i båten for å sikre lavt 

tyngdepunkt og god stabilitet.



Hardt vær

Sett ned farten!

Det kan være fristende å holde full fart for raskest mulig 

å komme seg til roligere farvann. Men det gir 

voldsomme bevegelser og kan øke faren for 

❑- skader på båt og mannskap

❑- sjø ombord

❑- feilnavigering



Hardt vær

Unngå å komme i sjøen

▪ Uansett hvor håpløs eller stressende situasjonen virker 

ombord - unngå å komme i sjøen hvis du kan. Et båtskrog 

er sterkt. Forlat ikke båten til fordel for sjøen så lenge det 

er noen båt å være ombord i. Selv om båten er skadd, 

mer eller mindre halvfylt av vann eller den er på vei mot 

brenningen: Skroget beskytter deg og vil i de fleste 

tilfeller være et tryggere oppholdssted enn sjøen.
To av vinduene på babord-side av 

båten ble knust av bølgene nordvest 

for Shetland. Da uværet ga seg, seilte 

Finnøy-mannen inn til Måløy i Sogn og 

Fjordane.

Finnøy-mannen som var savnet 

i én måned, var på vei til 

Færøyene da han kom ut for 

uvær. Kraftige bølger knuste to 

av vinduene, og båten drev 

rundt i bølgene i 6–7 døgn.



Hardt vær

▪Kle deg med tanke på at du 

likevel vil måtte gå i sjøen

▪ Ha på alt som finnes av varme klær. Ha tette klær ytterst, 

regnklær er best. Lukk best mulig alle åpninger i det 

ytre, tette laget med klær. 

▪ Dette er ikke for å hindre vann i å komme inn hvis du 

havner i sjøen, men for å minske gjennomstrømningen av 

kaldt vann. Det gjelder å holde på varmen.



Hold varmen i vannet

▪Varme er viktig, også i vannet

▪ - Hold deg i ro

▪ - Hold sammen

▪ - Fosterstilling

▪ - Alkohol i kroppen øker varmetapet



Om å bli
funnet



Om å bli 
funnet



▪ VHF kanal 16:

• MAYDAY-MAYDAY-MAYDAY

• Dette er (fartøyets navn)

• Fartøyets posisjon

• Hva slags nød?

• Hvilken hjelp behøves?

• Antall personer om bord og andre viktige opplysninger
Om å bli
funnet



Om å bli
funnet

VHF eller mobil?

Tlf nr kystradio: 120



Med mobil:

Ring 120

Det bringer deg i kontakt

med Kystradiostasjonene

hvor som helst langs kysten.

Likevel: 









Tauverk
Tauverk er laget av kunstfiber og råtner ikke. 

Likevel finnes det nedbrytende krefter.



Sollys

▪ Solens ultrafiolette stråler bryter ned 

molekylstrukturen i kunstfibrene. Dette 

merkes ved at tauet, etter lang tid i sterkt 

sollys får et "støvete" utseende. Gnir vi på 

tauet, løsner bitte små biter av fibrene og 

det ytre fiberlaget i tauet, som mange 

steder er brutt, blir stående og stritte.

▪ Botemiddelet er selvsagt å beskytte 

tauverket mot sollys når det er mulig. Tau 

som ikke brukes, kveiles opp og legges 

på et mørkt sted. 



Saltkrystaller

▪ Et tau blir gjerne gang på gang utsatt for 

saltvann, for deretter å tørke. For hver 

gang tauet tørker, blir salt liggende igjen 

som små krystaller. Disse kan være 

ganske skarpe og vil gnisse mot 

taufibrene når tauet brukes og på den 

måten slite på og svekke tauet. Dersom 

tauet stadig er i sjøen, vil saltkrystallene

løses opp, og problemet blir ikke stort. 

Saltkrystallene vil selvsagt også løses 

opp dersom tauet skylles i ferskvann 

eller utsettes for mye regn. 



Fine 
sandpartikler

▪ Et tau som blir tilgriset av sand eller 

gjørme, får små mineralpartikler inn 

mellom taufibrene. Partiklene vil gnisse 

på taufibrene når tauet brukes, og over 

tid vil tauet slites og svekkes. Dersom du 

har vært uheldig og fått tauet ned i sand 

eller gjørme, bør du skylle det best mulig 

før det legges vekk.



Varme

▪ Kunstfibrene tåler ikke høye temperaturer. 

Hver av fibertypene som er i vanlig bruk, har 

sitt smeltepunkt, og det er ikke særlig høyt 

(se avsnitt 2.3). Tau må følgelig ikke få 

anledning til å komme borti varme 

motordeler, eksosrør, avgassutløp fra varme-

eller kokeapparater eller lignende. Under 

ekstreme forhold kan kraftig friksjon, for 

eksempel i halegatt, skape temperaturer 

høye nok til å skade et tau, særlig dersom det 

er laget av en fibertype med lavt 

smeltepunkt. 



Kjemikalier
▪ Hold tauet vekk fra kjemikalier som olje, 

bensin, terpentin, white spirit, lynol, 

aceton og lignende. 



Gnag

▪ Det er særlig fortøyningstau som utsettes 

for gnag. Vil du beholde tauene lenge, 

beskytter du dem ved å tre tauet gjennom 

slangebiter på utsatte steder.















Manøver  og 
varselsignaler

Et kort støt betyr et støt av ca. 

1 sekunds varighet. Et langt 

støt betyr et støt av 4-6 

sekunders varighet. 



Slutt


