
GODT SJØMANNSKAP

Kunnskap og ferdigheter



Fortrengningsskrog

Båten ligger like dypt

i vannet når den er i

fart, som når den er i

ro. 

Største bredde er

oftest nær midten. 

Bunnen har ofte rund

form. 

Planende skrog

Båten løfter seg opp 

av vannet når den 

kommer i fart. 

Største bredde er 

nær akterenden. 

Bunnen har V-formet 

tverrsnitt. 
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Båtmannsknop:

Skjøte like tykke/stive tau

Flaggstikk: 

Skjøte tau av ulik

stivhet/tykkelse

Pålestikk: 

Lage fast løkke på enden

av et tau

Dobbelt halvstikk: 

Feste et tau til en fast 

gjenstand

Åttetallsknop: 

Lage knute i enden av et 

tau. 

En god knute skal

- Ikke gli opp

- Ikke svekke tauet mye

- Være lett å få opp



Ved bruk av dobbelt halvstikk 

til fortøyning bør det sikres 

ekstra på en av disse måtene.





• Båten
• Utstyret
• Mannskapet

• Unngå at båten kommer ut i vær og 
situasjoner den ikke er i stand til å tåle

• Få med deg de siste værmeldinger før du skal 
på båttur. 

• Manøvrere riktig under harde værforhold
• Ta hensyn til været dersom du har alternative 

farleier å velge mellom. 
• I grov sjø kan du fortsatt gå trygt og rimelig 

behagelig i motorbåt dersom farten settes noe 
ned. 

• Naviger riktig slik at du greier å holde deg 
unna grunner og skjær.

• Ha gode klær med.
• Ta varme klær på før du fryser! 
• Ta regnklær på før du blir våt!
• Den som fryser og blir våt blir et dårligere 

mannskap, og seilasen blir farligere. 

Rev i tide i seilbåt























































Vis hensyn







































Dersom vi bruker peilekompass vil vi ikke ha deviasjon 

på peilingen. 

Da trenger vi deviasjonstabellen bare når vi skal sette 

ut kursen. 



Slik ser det ut når vi peiler med peilekompass



Slutt


