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Forord

Velkommen til SEILEREN’s seilkurs! Seiling er en allsidig aktivitet som kombinerer mye av det beste en kan oppleve:
flotte naturopplevelser på sjøen, tid med venner og familie, samarbeid om å nå et mål, komme til nye steder, 
utfordringer under seilasen, tilfredsstillelsen ved å ha gjennomført en seilas og minner man kan ta med seg resten av 
livet.   

For at seiling skal bli en positiv opplevelse for alle om bord, må du som skipper gjøre ditt for at mannskapet trives. 
Trygghet, godt humør og god kommunikasjon er viktig. Sett mye inn på å skape en positiv og trygg atmosfære, vi seiler 
jo for å ha det gøy. 

Dette heftet er et sammendrag av undervisningen ved Seilerens ”Seilkurs for begynnere”. 
Heftet er ment som et supplement til den praktiske delen av kurset. Kurset er av begrenset varighet, men vil gi deg et 
godt grunnlag for å seile videre, enten som mannskap eller som skipper. 

Det er i hovedsak 5 ting som er viktigst å lære for at ting skal gå bra: Å holde utkikk, å navigere omhyggelig, å unngå 
en ufrivillig ”jibb”, å avpasse farten nære land, og å reve seilene i tide.  
Etter hvert som du får taket på dette med seiling vil kanskje også du si:  ” Motvind er for å seile i …”

Jan N. Langfeldt
SEILEREN’s  grunnlegger 



Del 1: Båtens terminologi
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Akter betyr bak ; aktenfor = bakenfor
Akterspeil er selve den flate ”baken” på båten
Akterstag  er en wire som går fra toppen av masten og ned mot akterspeilet
Babord er den ene av båtens sider; venstre side sett bakfra (ikke synonymt med ”venstre”)
Baug – båtens front 
Blokk er et annet ord for trinse
Cockpit er setene/stedet hvor vi sitter og styrer og seiler 
Dregg er navnet på et lite anker, ofte utslagbart 
Dørk er hva vi kaller gulvet i en båt
Fall er hva vi kaller tauene vi heiser seil med, og som ”faller” ned fra masten
Fender er hva vi kaller ”gummipølsene” som beskytter skroget ved fortøyning
Fokk er et lite forseil
Forseil er det fremste av to seil
Forpigg er rommet eller køyene helt fremst i båten
Forstag er en wire som går fra toppen av masten og ned til baugen
Fribord er skrogets overflate over vannlinjen
Genoa er navnet på et stort forseil
Hekken er bakenden av båten
Kjølsvinn er der vannet ”svinner ned i kjølen”, dvs. under dørken inni båten
Kryssholt heter beslaget som vanligvis brukes til fortøyning, eller til å feste et tau i
Lensetakel er er wire/tau som kan strammes/slakkes for å stramme fokkestaget når det ikke 
er nok at vi bruker akterstaget
Lik er et annet ord for seilets kant. Forlik = forkant; Akterlik = bakkant;  Bunnlik = nederste kant
Manntau er et annet ord for rekka
Pullpit er navnet på metallbøylen foran, fremre feste for rekka
Pushpit er navnet på metallbøylen bak, bakre feste for rekka
Rekka er hva vi kaller gjerdet på båten
Rigg båtens rigg inkluderer mast, bom, salingshorn og alle wire som støtter masten 
Ripa er kanten mellom dekk og skrog
Rorkult er det samme som rorpinne, nemlig stangen vi styrer båten med
Salingshorn er navnet på oppstiverne midt på masten, de som danner et kryss på masten
Skjøte er hva vi kaller et tau som brukes til å stramme inn og slippe ut seilene sideveis
Spile er navnet på en form for glassfiber-pinne som er sydd inn i, og stiver opp seilet
Sprayhood er navnet på kalesjen som kan trekkes halvveis over kockpit’en (sprut-hette) 
Stag er wire forover (forstag eller fokkestag, se over) eller bakover (akterstag, se over)
Storseil er navnet på det bakerste av to seil på en vanlig tur-seiler
Strekkfisk er skruen vi bruker for å stramme riggens wire med 
Styrbord er den ene av båtens to sider, høyre side sett bakfra (ikke synonymt med ”høyre”)
Vant er navnet på en av flere wire som holder masten i sideretningen

4



                                         

Del 2: Seiling i teorien

En vanlig turseilbåt har hovedsakelig to seil: Forseil (fokk eller genoa) og Storseil. Med disse kan vi  
enten fange opp vinden eller bryte dens retning. Ved begge tilfeller vil det påvirke båten til å bevege seg  
fremover, så sant seilene er satt i riktig vinkel i forhold til båt og vind. En fascinerende ting ved seiling, er  
at man kan seile i minst 45° vinkel mot vinden. Dermed kan man seile til steder som ligger i motvind, og 
ikke bare til steder vinden ville føre oss til hvis vi bare kunne seile dit vinden blåser.

Før vi fortsetter kan det være greit å gå igjennom noen vanlige begreper relatert til seiling og vind:
 
Lo og le: Lo side vil si den siden av båten eller noe annet som ligger opp imot vinden. Le side vil si den  
siden av båten eller noe annet som ligger i le i forhold til vinden, vinden blåser altså på/mot lo side og  
fra le side. 
Vind-øyet er der vinden blåser i fra. Hvis du styrer båten rett mot vinden, da styrer du den mot vindøyet.
Å ”falle av” vil si å styre båten mer med vinden, så man svinger vekk fra vindøyet.
Å gå opp i vinden vil si å svinge båten mot vindøyet 
Å jibbe vil si at storseilet går fra den ene siden til den andre, i medvind, noe som vil skje hvis vi seiler i  
medvind og svinger båten så vinden kommer inn fra en annen side enn den gjorde før vi jibbet. 
Å slå vil si å svinge om vindøyet (gå opp i vinden) med baugen, slik at seilene går fra den ene siden til  
den andre fordi vinden etter et ”slag” kommer inn fra den andre siden (falle av) av båten. 

Fysikken bak seiling

Det er hovedsakelig to prinsipper som gjelder for å få en båt til å seile fremover. 
1)  Overtrykk:   Vi forsøker å fange opp vinden med seilene så den skyver båten fremover. 
2)  Undertrykk:  Vi  bruker  seilene  til  å  bryte  vindens  retning,  slik  at  det  dannes  et  undertrykk på 
fremsiden av seilene (le side). Undertrykket får et sug om drar seilene fremover, som igjen drar båten 
fremover. 

Sistnevnte  prinsipp  gir  størst  effekt  i  en  gitt  vindstyrke.  Man kan  faktisk  seile  fortere  enn  vindens 
hastighet hvis båtens design tillater det.  Etter hvert  som man får fart på båten vil  det nemlig også 
oppstå fartsvind, og denne kan utnyttes ytterligere til å få større fart på båten.  

Illustrasjonen viser hvilke to prinsipper som gjelder. 
Den gule båten har vinden inn fra siden, og setter 
seilet  så  det  bryter  vindens  retning.  Det  som da 
skjer, er at det dannes et undertrykk på le side av 
seilet;  de  røde  pilene  skal  illustrere  krefter  som 
virker på seilene. 
Den hvite båten har satt seilene slik at de i størst 
mulig grad fanger opp vinden, og båten skyves da 
fremover. For begge båtene er det kjølen og roret 
som hjelper oss å holde oss på kurs. Uten kjøl og 
ror ville båten bare bli ”tatt av vinden” og drive av.
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Seilstillinger

Seilene settes med båten pekende opp imot vindøyet. Når seilene er oppe er det bare å legge seg på 
ønsket kurs mens man slipper seilene ut til de står riktig. Her kommer en illustrasjon av hvordan seilene 
skal settes på forskjellige kurser i forhold til vinden. Studer tegningen og legg merke til jo lenger vekk fra 
vindøyet vi styrer båten, jo mer skal seilene slippes ut. Hvis vi svinger båten tilbake og seiler mer opp i 
mot vinden, så må seilene strammes inn igjen. 

 

En enkel regel for hvordan seilene skal justeres, er følgende:
Seilene skal alltid være sluppet så langt ut som mulig, men de skal ikke blafre! 

Skulle de begynne å blafre, så er det tegn på at vinden verken skyver eller suger på seilene. Da må 
man stramme litt inn igjen. Strammer man inn for mye, så vil båten krenge uforholdsmessig mye. 
Det er blitt sagt at norske turseilere har en tendens til å seile med for stramme seil. Resultatet blir mye  
krenging og lite fart. 

Det er viktig at du får taket på dette: Seilene skal slippes ut så mye som mulig, men ikke så mye at de 
begynner å blafre. Hvis du endrer kurs må seilene justeres så de står riktig for den nye kursen. 
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Seile i forskjellige retninger i forhold til vinden

Mot vindøyet: Det er umulig å seile rett mot vinden. Derfor kan vi svinge opp imot vinden for å stoppe 
båten, og vi svinger også opp imot vinden når vi enten heiser eller tar ned seilene.

Kryss: Her styrer vi så tett opp i mot vindøyet som mulig, men uten å miste for mye fart. Vindretningen  
er indikert med piler, og treffer rett inn i forkant av seilet. Seilet buer så vinden av bakover, og dette er  
nok til at det skapes et undertrykk i forkant av seilet (på le side) som ”suger” båten fremover. Skjøtene  
må strammes inn for å holde seilene i denne stillingen. Takket være kjøl og ror vil båten gå fremover 
istedenfor sideveis.

Skarp slør: Her har båten ”falt av” noe, så den styrer lenger fra vindøyet. Vinden treffer båten mer fra  
siden. Ved å slippe litt ut på skjøtene, vil båten krenge mindre og seile fortere. Slipp ut på skjøtene til  
seilene er på grensen til å blafre, og stram deretter ørlite inn. 

Slør: Dette er den letteste og mest behagelige måten å seile på. Nå kommer vinden inn fra siden og 
holder båten stabilt i bølgene, med litt krenging. Seilene er sluppet mer ut, og det er ingen motvind som  
bremser båten. Samme regel om å slippe ut seilene gjelder også her. 
Det er undertrykket på le side av seilet som også på denne kursen gir mest effekt. 

Rom slør: Nå seiler båten i en retning som er mer med vinden, og seilene er sluppet ut ytterligere. 

Lens: Her er vi kommet over i medvindsseilas, og da gjelder det å fange opp vinden best mulig. Ved å  
ligge på skrå i forhold til vindretningen oppnår vi to veldig viktige ting: Begge seilene fanger opp vinden,  
og vi er ikke i fare for at storseilet plutselig slår over til den andre siden. Det er liten fare for en ufrivillig  
jibb så sant man holder stø kurs. 

Platt lens:  Nå seiler båten med vinden rett inn på hekken. På denne kursen er det en fordel å  spri  
seilene, slik at de står ut på hver sin side. Dermed fanger man mest vind. Dette er vel og bra, MEN!: På  
denne kursen er det stor fare for at storseilet plutselig slår over til den andre siden, og drar med seg  
bommen i en utrolig fart. Noe av det viktigste du skal lære på kurset her, er at en slik ufrivillig jibb må 
unngås for enhver pris. Løsningen er enten å binde bommen fast i denne stillingen, med et tau som går 
fra enden av bommen og forover, eller å legge seg tilbake på lens slik at vinden presser seilet ut til den 
ene siden. Konsekvensen av en ufrivillig jibb kan være katastrofale; i verste fall får en person bommen i  
hodet så det fører til alvorlig personskade, i ”beste fall” revner seilet eller bom og deler ryker. 

Relativ vind

Vinden blåser med en bestemt styrke i en bestemt retning. Når vi står stille, vil vi oppleve vinden som 
den er. Begynner vi å bevege oss i en eller annen retning, vil vinden oppleves annerledes: den vil avta  
hvis vi beveger oss med vinden, eller øke hvis vi beveger oss mot vinden.  Vi snakker om sann vind og 
relativ vind. Eksempel: La oss si at vinden kommer rett inn fra siden av båten når den står stille. Når vi  
begynner å bevege oss fremover, vil vinden som kom fra siden oppleves som om den kommer mer  
forfra.  Hvis vi klarer å seile like fort forover som vinden blåser inn fra siden, vil det oppleves som om 
vinden treffer  båten i  45 graders  vinkel.  Da må vi  justere  seilene for  denne  relative vindretningen. 
Tilsvarende er det med vindstyrken, den relative vindstyrken vil også variere i forhold til hvor fort vi seiler  
og om vi seiler for eksempel med eller mot vinden.                                                                              
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Gangen i en seilas, kort fortalt

1 Planlegg seilasen
Sjekk værmelding, få med deg nok mannskap, ha med alt nødvendig utstyr og se over båten at den er 
sjøklar. Vurder forholdene før du legger utpå og legg opp en rute i kartet som du mener er sikker og 
gjennomførbar. Tenk igjennom hvordan du kommer til å seile og hvor store seil du bør bruke. 

2 Kom deg utpå 
Etter at man har startet motoren og ser at den går jevnt er det bare å kaste fortøynings-tauene. Men 
husk: fra nå av kan alt gå galt… men bare hvis du ikke er forsiktig påpasselig og oppmerksom. Så sant 
du har kontroll på hvor eventuelle grunne ligger hen, så er det bare å komme seg ut til et sted hvor det 
er plass nok til å heise seil. 

3 Styr opp mot vinden 
For å heise storseilet må båten svinges opp imot vinden. Pass på at du har trygg avstand fra land, og at 
ingen båter er på kollisjonskurs med deg. Ha motoren gående sakte fremover, slik at du har fart nok til å 
styre båten opp mot vinden.  

4 Begynn med å heise storseilet 
Pass på at verken skjøter, reve-liner eller noe annet holder igjen seilet eller bommen når du heiser 
storseilet Heis det helt til topps og stram opp fallet til det er litt ”spenn” i forkant av seilet (maste-liket). 
Seilet skal altså ikke ”sagge” mellom krokene i masten; dermed unngår vi punktbelastning ved disse.

5 Legg deg så på ønsket kurs 
Når storseilet er oppe kan du begynne å seile på ønsket kurs. I det du ”faller av” skal du slippe ut på 
skjøtet. Dermed unngår du at vinden plutselig tar tak i seilet og forårsaker en voldsom krenging. Slipp ut 
seilet etter regelen du har lært, og når du merker at seilet gir fremdrift kan du vurdere å slå av motoren. 

6 Heis deretter forseilet
Forseilet kan godt heises med vinden inn fra siden, eller til og med på lens, men husk å passe på at 
forseilets skjøter er løse når seilet heises. Det skal ikke være noe belastning på seilet før det er helt 
oppe. Når det gjelder hvor hardt du skal stramme forseilets fall, så gjelder samme regel som for 
storseilet; stram opp til det er litt spenst i forliket. 

7 Hold utkikk og husk å navigere 
Dette punktet kunne godt ha kommet inn tidligere, for hele tiden når du er underveis er det viktig at du 
holder utkikk rundt hele båten, og at du følger med på kartet at det er nok vann under kjølen til å unngå 
grunnstøting. 

8 Få opp farten og nyt seilasen
I og med at seiling ikke er raskeste fremkomstmiddel, og at man ofte skal fra et sted til et annet, så kan 
det lønne seg å i hvert fall utnytte den muligheten man har til å oppnå størst mulig fart ut i fra de 
forutsetningene man har. Bruk gjerne litt tid på å trimme seilene så du oppnår mest mulig fart, og len 
deg deretter tilbake for å nyte seilasen med en god kopp kaffe eller hva du måtte foretrekke. Bare husk 
å fortsatt holde utkikk og å følge med i kartet så du er sikker på at du seiler riktig og har nok vann under 
kjølen. 
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Å redusere seilarealet / reving av storseilet

Hvis vinden er i kraftigste laget kan det være ubehagelig og risikabelt å seile med for stor seilføring. For  
å redusere seilarealet kan vi bytte ut forseilet med et mindre et, og sette et rev eller to i storseilet. Å  
redusere seilarealet i mye vind vil gi oss en mye mer komfortabel og trygg seilas. Fordeler med å være 
tidlig ute med å redusere seilarealet er som følger:

- Man unngår overbelastning og skader på seil, rigg og beslag
- Må man jibbe, så er det MYE tryggere å gjøre dette med moderat enn for stor seilføring
- Båten vil krenge mindre, og det blir mer komfortabelt om bord
- Skulle det blåse opp ytterligere, så har man mer å gå på hvis man har revet seilet tidlig
- Man har bedre kontroll over båten med roret. Ved for stor seilføring vil et vindkast eller en  

feli kursendring kunne gjøre at du krenger så langt over at du mister styringen

 
Gangen i hvordan storseilet reves

1. Legg deg på kryss, slik at du kommer tett opp mot vinden og kan seile videre på fokka. 
2. Slipp ut på skjøtet til storseilet, så seilet begynner så vidt å blafre.
3. Løsne på storseilfallet så du kan slippe ned seilet til det punktet på seilet hvor det er lagt inn et  

øye for reving i forkant (forliket) av seilet. Dette øyet (en metallring i seilet) festes til en krok  
foran på bommen. 

4. Deretter heiser/strammer du seilet opp igjen med storseilfallet. 
5. Neste skritt er å få dratt det nye bakre hjørnet av seilet ned mot bommen med en  reve-line. 

Dette er et tau som skal være ferdig tredd, slik at det er fort gjort å trekke bakkant av seilet ned  
mot bommen. Pass på å få aktre hjørne av seilet så nærme bommen som mulig. For å lette 
arbeidet kan man slakke mer på storseilskjøtet og løfte litt på bommen. 

6. Seilet er nå revet, og du kan legge kursen til dit du vil seile, og justere seilet deretter. Hvis det  
blir mye løs seilduk i veien, så kan du binde opp denne med noen lisser som tres gjennom små 
hull i seilet. 

7. Følg prosessen i motsatt rekkefølge når du tar ut et rev igjen. NB!: Når man skal ta UT et rev 
igjen, er det utrolig viktig å løse opp lissene som holder seilduken på plass. Ellers kan man  
komme i fare for å revne seilet i det man prøver å heise det igjen. 

Hvordan man kan seile i ring, for eksempel rundt en liten øy

En flott ting med dagens moderne seilbåter er at vi nærmest kan seile i ring uavhengig av vindretningen.  
Vi kan riktignok ikke seile direkte mot vinden, men vi kan seile på skrå mot den, for så å ”slå” før vi  
fortsetter å krysse med vinden inn fra motsatt side. Slik kan man fortsette å seile i sikksakk mot vinden:  
man krysser for å komme seg fremover mot vindretningen. I følgende eksempel skal vi se på hvordan vi  
kan seile rundt en øy. På vei rundt øya blir vi nødt til å både slå og å jibbe. Det mest kritiske ved seiling 
er å jibbe, så ta ekstra notis av hvordan dette kan gjøres på en kontrollert måte. 
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Heise seilene
La oss si du heiser seilene i le av øya. Med motoren i gang styrer du båten opp mot vinden ved heising  
av storseilet. Følg med på seilet i det du heiser det; påse at det ikke blir hengende fast i noe. Hvor mye  
skal du stramme på fallet? La det bli litt spenn i forkant av seilet. Når storseilet er heist, svinger du båten  
mot den retningen du ønsker å seile, i dette eksempelet mot styrbord, samtidig som du slakker ut på  
skjøtet /seilet. Når du får fart ved hjelp av storseilet kan du vurdere å slå av motoren. Så er det klart for  
å heise forseilet. Pass p at skjøtene er løse når seilet heises, slik at det ikke blir noe belastning på seilet  
før det er helt oppe. Også forseilet kan strammes så det blir litt spenst i forliket. Når seilet er oppe kan  
du stramme inn på skjøtet i le, helt til seilet slutter å blafre. 

Sailing along… 
Du seiler nå med vinden inn fra babord side (du seiler for babord ”halser”). Du har også øya på babord 
side av båten. Når det er tid for å begynne å svinge mer opp mot vinden for å komme videre rundt øya,  
vil seilene begynne å blafre hvis du ikke foretar noen justeringer. At seilene blafrer er et tegn på at de er  
for slakke. Stram inn på skjøtene til seilene slutter å blafre. Du har nå vinden inn på skrå forfra, og ligger  
dermed på en kryssende kurs. Rormannen må hele tiden være på vakt så han verken svinger båten for  
mye opp mot vinden, og dermed mister farten, eller faller for mye av, så båten krenger for mye. 

Kryssing /slag
Etter hvert som du svinger videre rundt øya vil du få en kurs som er mer mot vinden. Du kommer etter  
hvert inn på en kurs som ligger så høyt opp mot vinden at du ikke kan svinge lenger mot babord uten at  
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seilene blafrer og du mister farten. Dermed har du to alternativer: å fortsette å seile på kryss i ca. 45  
graders vinkel mot vinden, eller svinge båten opp mot vinden og videre til du får vinden inn fra samme 
vinkel på den andre siden av båten. Vel, det lønner seg å fortsette på kryss helt til du er sikker på å gå 
klar av øya må motsatte halser. Når du mener det er på tide å legge seg på en slik kurs må alle ombord  
gjøre seg klare til å ”slå”. Å  slå er utrykket for å svinge båten opp imot vindøyet og videre rundt, til  
vinden kommer inn fra den andre siden av baugen. Altså: vi slår over til den andre siden, gjør et slag.  
Før et slag må man forberede et par ting. Gjør deg klar til å løsne på forseilets le skjøte (som nå er i  
bruk), og til å stramme inn skjøtet som skal holde seilet på den andre siden.  Storseilet kan stå der det  
står; nemlig være strammet inn mot midten av båten. Husk at etter et slag vil båten krenge over til andre  
siden. Når tiden er inne er det bare å rope ” da slår vi!”, og rormannen tar en bestemt manøver opp mot  
vinden og videre rundt til kursen er riktig for de nye halser, dvs. med vinden inn fra styrbord side i dette 
tilfellet.  Det er vinden som skal dra forseilet over til den andre siden ved et slag, ikke skjøtet.

Fra kryss til slør
På den nye kursen vil du altså ha øya på babord side av båten, men nå seiler du med vinden inn fra  
styrbord side. Etter hvert som du kommer på høyde med øya og vel så det, kan du svinge mer mot 
babord og sløre bortover med vinden rett inn fra siden. Du er nå på lo side av øya mens øya ligger i le  
for båten. På denne siden av øya er det pålandsvind. Ved pålandsvind bør du passe på å holde god  
avstand fra land siden det vil være en viss fare for at du driver inn mot land. 

Rom slør
Når du etter hvert skal svinge for å komme videre rundt, må du måtte falle av mot babord, og vinden vil 
komme mer bakfra enn rett inn fra siden. Du seiler da på rom slør.. Da gjelder det å slippe seilene litt ut, 
det er bare å slippe de ut til de begynner å blafre, for så å trekke de litt inn igjen til blafringen opphører.  
Fortsetter du å falle av for å komme videre rundt, vil det oppleves som om vinden avtar; i virkeligheten  
er det den relative vindstyrken som avtar (Hadde vi seilt like fort som, og i samme retning som vinden  
blåser, ville det oppleves som vindstille). 

På lens / jibbing
Vi nærmer oss nå venstre side av øya (i forhold til illustrasjonen), og ligger snart på medvindsseilas; vi  
seiler på lens. På lens må vi holde tunga rett i munn og passe på at vi ikke får vinden rett inn bakfra  
(platt lens). Svinger vi for langt mot babord i dette tilfellet, så vil vinden etter hvert komme rett inn på  
hekken og det vil være like før vi får en jibb. Det er greit å seile på platt lens hvis vi binder fast bommen i  
ytre stilling. Hvis vi ikke ønsker å gjøre dette, fordi vi uansett skal fortsette å svinge mot babord for å  
komme oss helt rundt øya, så kan vi heller gjøre oss klare til å jibbe. Fortsett på en kurs som ligger litt  
på skrå i forhold til vindretningen, stram inn storseilet nesten midtskips og fall deretter helt av og sving  
videre mot babord så vinden tar tak på andre siden av storseilet. I det dette skjer må du sørge for at  
skjøtet er løst slik at når du slipper skjøtet løper storseilet ut. På denne måten klarer du å bedre beholde  
kontrollen på båten.  Når du er  ferdig med å jibbe storseilet  kan dere dra fokken over.  I  forhold  til  
seilasen vi nå beskriver, så vil du altså etter en jibb slippe storseilet ut på styrbord side. 
Du er nå nesten i mål, du må bare fortsette rundt øya så du ender opp der du startet. Hvis seilene etter  
hvert begynner å blafre som følge av at du svinger mot babord så vinden kommer mer fra siden igjen,  
så er det bare å stramme inn på skjøtene. Du slører så det siste stykket til du er godt på le side av øya,  
og straks er du er tilbake til utgangspunktet.

Å ta ned seilene
Hvis du skal ta ned seilene lønner det seg å først starte motoren, slik at du kan styre båten mens  
seilene  tas  ned.  Begynn  gjerne  med forseilet,  for  så  å  ta  ned  storseilet.  Det  skal  ikke  være  noe 
belastning på seilene når de tas ned; styr båten opp imot vinden til seilene begynner å blafre inn mot  
midten av båten, da kan du løsne på fallene og slippe seilene ned. Pass på at seilene ikke faller i vannet 
og prøv å ha en av mannskapet klart til å pakke og surre seilene fast med tau, strikker eller stropper. 

11



Hang du med? Etter noen dager med seilepraksis vil disse tingene være lett forståelige; før det kan 
enkelte ting høres litt gresk ut og gjøre deg lett forvirret. Gå gjerne tilbake til listen over terminologi,  
vanlige seile-uttrykk og illustrasjonen over seilstillinger, så har du et bedre grunnlag for å forstå gangen i  
dette.  

Rormannen må passe på
Under en seilas er det viktig å ha en våken rormann som enten 
følger instrukser nøye, eller vet hva han skal gjøre i forskjellige 
situasjoner.  Det  er  noen  ting  er  rormann  bør  være  ekstra 
oppmerksom på:
•  At han holder utkikk for å oppdage båter på kollisjonskurs
•  At han på lens sørger for å unngå en ufrivillig jibb
•  At  han  holder  seg  orientert  om  farvannet  for  å  unngå 
grunnstøting
•  At han holder kursen som seilene er satt for, når målet er å  
oppnå best mulig fart
•  At han holder riktig kurs på kompasset når det er viktig å 
følge en rett kurslinje av navigasjonsmessige hensyn

                                     Del 3: Navigasjon

Forslag til definisjon: Å navigere er å kjenne sin posisjon og å kunne følge en planlagt rute på en  
sikker måte.

Når man driver med seiling er det veldig viktig å være stødig på navigasjon. Slurving med dette vil føre  
til at du garantert går på grunn, som igjen kan føre til havari eller forlis. Tar du navigeringen på alvor har  
du gode muligheter for å unngå grunnstøting. 

Når vi navigerer er det i grove trekk disse tingene vi forholder oss til: 
- Sjøkartet
- Hva vi ser på horisonten og i farvannet
- Kompasset
- Andre hjelpemidler og instrumenter

Målet  for  denne delen av undervisningen er at  du skal  kunne planlegge og gjennomføre en seilas  
navigasjonsmessig. Det må nevnes at å navigere er moro og tilfredsstillende når man får taket på det og 
ting  stemmer.  Vi  begynner  navigasjonsundervisningen med å forklare  litt  om hvordan  vi  finner  vår  
posisjon i kartet.  
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Jordas gradenett
For å kunne angi posisjon på jorden bruker vi et tenkt gradenett, grader nord/sør og grader øst/vest. 

Breddegrader
Begynner vi med å tenke oss en strek langs ekvator og å kalle 
den 0 grader,  vet vi  at  hvis vi  befinner oss midt på kloden i  
forhold til nord- og syd-polen, og vi er altså er vi på 0 grader 
nord. 
Hvis  vi  tenker  oss  et  punkt  i  sentrum  av  jorden,  er  dette  
utgangspunktet for å beregne grader nord og sør. Som i øvrig 
geometri snakker vi om 360 grader i en sirkel, 90 grader i en 
rett vinkel osv. På en horisontal linje fra jordens sentrum og ut til 
ekvator, vil ekvator ligge på 0° mens nordpolen ligger på 90° 
nord. Det samme skjer hvis man beveger seg sørover, man går 
fra 0° ved ekvator, og helt ned til 90° på sydpolen. Oslo ligger 
på ca. 60° nord. 

Lengdegrader
For  å  angi  hvor  langt  øst  eller  vest  man er,  må man  også  ha  et  referansepunkt.  Slik  ekvator  er  
referansepunkt  for  posisjoner  i  nord-/sør-retningen,  er  Greenwich i  England  referansepunkt  for 
posisjoner i øst-/vest-retningen. Greenwich ligger på 0° øst eller vest. Med 360 grader i en sirkel vil  
bevege oss 180 grader østover, eller 180 grader vestover inntil østlige og vestlige grader møtes. 

Grader og minutter
For å kunne angi en mer nøyaktig posisjon er hver av gradene delt opp i 60 ”minutter” som skrives 60’. 
Disse  minuttene har ikke med tid å gjøre; de er en avstandsenhet vi snakker om i forbindelse med i  
navigasjonen. 

Det ble i sin tid bestemt at jorden er 40.000.000 meter i omkrets rundt ekvator. Deler man dette tallet på 
360 grader, får man 111.111 meter pr. grad. Deler man dette på 60 minutter, får man 1851,8 meter pr.  
”minutt”,  som kan rundes av til  1.852 m.  Dette  er  altså lengden på et  avstandsminutt,  som er en  
sekstiendedel av en grad. Et avstandsminutt ved ekvator (eller i nord- sør-retningen) er en nautisk mil  
(nm). Hvor mange nm er det så rundt kloden? Jo, det er 60nm i en grad, og 360 grader rundt kloden;  
dette gir 360° x 60 minutter = 21.600nm.  Siden jorden er rund, blir breddegradssirklene (de horisontale) 
mindre og mindre jo lenger nord eller sør man kommer.  Man deler sirklene allikevel opp i 360 grader.  
Avstanden fra en grad til en annen på ekvator er 60nm. Men avstanden mellom to grader lenger nord er  
mye kortere, ettersom ”omkretsen” blir kortere jo lenger nord man kommer. Gikk man fra den ene siden 
av flagget til Amundsen til den andre, så gikk man i prinsippet fra 0° øst til180° øst på to sekunder.  
Derfor blir ikke ett minutt i øst- vest-retningen en nautisk mil. Men det gjør et minutt i nord- sør-retningen 
uansett hvor på kloden man befinner seg. Når vi måler avstander i kartet bruker vi breddegradene og –
minuttene for å se hvor langt det er fra A til B. Breddegrader og -minutter leses av på skalaen på siden 
av kartet. 

Avstand og fart

Avstander på sjøen måles altså i nautiske mil. Hvis vi seiler en nautisk mil på en time, får vi farten 1  
knop (kn).
Seiler vi i 5 knop vil vi etter en time ha seilt en distanse på 5 nautiske mil. For å kunne beregne hvor 
langt vi seiler med en bestemt fart over en bestemt tid, bruker vi formelen:        Avstand = Fart x Tid
For å beregne hvor fort vi har seilt, bruker vi formelen:                               Fart = Avstand : Tid
For å beregne hvor lang tid det vil ta å seile en distanse, bruker vi formelen: Tid = Avstand : Fart
For å regne om desimalminutter til faktiske minutter, ganger vi desimalene med 60. (0,25t x 60 = 15  
min.)
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Kurs og kompass

Når vi ikke har noe konkret å styre etter, slik som et landkjennemerke, da gjelder det å finne kursen for  
den retningen vi skal seile. Kanskje du sitter i båten og vet at det er ”sånn ca. bortover der” vi skal seile  
for å komme til neste havn. Men hvordan kan du finne frem til det stedet hvis du ikke er i stand til å se  
det med det blotte øye? 

Alle kurser har nordover som referansepunkt; å seile nordover vil si å seile på null grader. Vi skriver 
kursen med tre tall for å understreke at det er en kurs vi snakker om. Kursen mot nord er 000°. 

Fra der du er kan du seile i 360 forskjellige grader. Kursen vi skal finne for å komme til riktig sted, blir  
antall grader vekk fra kursen som ville ha ledet oss mot nord. Hvis vi skal seile til et sted som ligger øst  
for oss, da må si seile på 090°. Skal vi seile til et sted som ligger sør for oss, da må vi seile på 180°.  
Skal vi seile til et sted som ligger vest for oss, da må vi seile på 270° for å 
komme dit. Men hvordan vet vi hvilken kurs som er nordover, og hvilken 
som er noe annet? Her kommer kompasset inn. Kompasset vil alltid stå 
riktig i forhold til nord, så ved å se på kompasset kan vi finne ut av hvilken 
retning som er nord, og i hvilken retning båten peker. Kompasset som er  
avbildet her viser at båten for øyeblikket peker mot 010°. Hvis vi begynner 
å kjøre eller seile rett frem nå, da blir kursen vår 010°. Hvis vi svinger litt  
mot babord, vil den gule linjen i midten komme over tallet null, og kursen  
blir 000° som er rett nord. Svinger vi mot styrbord i stedet, så kommer vi  
snart  over  på  030°.  Greit  å  forstå?  Kompasset  avbildet  her  vil  være 
montert så du ser det slik mens du også ser fremover i forhold til båten.   

Misvisning 
Nå er det slik at det like ved Nordpolen er et magnetfelt som får kompasset til å dreie i forhold til dette 
feltet. Dette er egentlig helt genialt; dermed kan vi orientere oss ved hjelp av et kompass. Men pussig 
nok ligger det magnetiske feltet, som vi kan kalle magnetisk nord,  ikke nøyaktig på geografisk nord der 
Amundsen satte sitt flagg, men et sted litt sør for nordpolen i ca. 11° øst. Hva betyr det? Det betyr at 
vårt kompass i Norge vil dreie både mot geografisk nord og mot magnetisk nord. Men reiser vi til et sted 
som ligger midt i mellom geografisk nordpol og magnetisk nordpol, da vil kompasset vårt der oppe vise 
180° feil. Dette kan vi kalle misvisende, eller misvisning. Bortsett fra på steder som ligger på linje med 
magnetisk og geografisk nord, vil man få noen graders misvisning på kompasset som følge av vinkelen 
mellom disse. 

Litt om deviasjon
Bare for å ha nevnt det berører vi teorien om kompassfeil, som kalles deviasjon. Les gjerne igjennom 
dette, men ikke bli mismodig om dette virker litt forvirrende i begynnelsen. På langtur kan det være viktig 
å være klar over dette med deviasjon, men på begynnerkurset i indre Oslofjord har dette liten betydning 
for seilasen. 

Kompasset skal altså styres av jordens magnetfelt. Hvis det finnes forstyrrende magnetisme om bord i  
båten som påvirker kompasset, vil det kunne vise feil kurs. Man sier at kompasset har deviasjon hvis 
det viser noen grader feil som følge av magnetiske forstyrrelser om bord. Deviasjonen har med båtens  
konstruksjon eller fastmonterte utstyr å gjøre. Deviasjonen vil variere fra kurs til kurs. Hvis kompasset 
har  deviasjon,  må  dette  tas  med  i  beregningen  når  man  skal  styre  etter  kompasset.  En  måte  å 
kontrollere deviasjonen på,  er ved å sammenligne kompassets kurs med en faktisk kurs. Hvis den  
faktiske kursen mot to staker på horisonten i følge kartet skal være på 000°, men kompasset viser 010°  
når du seiler mot disse, da har kompasset + 010° deviasjon på 000°. Hvordan kan man så ved hjelp av 
kompasset seile rett nordover? Jo, man må styre på 010°. Kompasskursen blir altså 010° mens faktisk  
eller rettvisende kurs er 000°. Hva om man styrer på kompasskurs 010°? Da seiler man i virkeligheten  
på faktisk eller rettvisende kurs på 350°. Tygg litt på denne. Spør instruktøren eller les i en bok om 

14



navigasjon for å få mer informasjon. Eller sjekk kompasset for hver 20. grad for å sjekke hvorvidt det  
viser riktig kurs i forskjellige retninger. Ved å lage en tabell kan man gå inn i denne for å finne ut av hvor  
mange grader man må legge til  eller  trekke i  fra for  å få riktig forhold  mellom rettvisende kurs og  
kompasskurs. 

Sjøkartet

Sjøkartet  er  vårt  viktigste  hjelpemiddel  for  navigasjonen.  Sjøkart  fåes i  forskjellig  skala/  målestokk;  
målestokken avhenger av hvor stort område kartet skal dekke. Hvis det står i kartet at det for eksempel  
har målestokk 
1 : 50.000 betyr det at virkeligheten er 50.000 ganger større enn kartet. Da tilsvarer for eksempel 1 cm  
på kartet 50.000 cm i virkeligheten, som igjen tilsvarer 500 meter. 
Sjekk  alltid  målestokken  på  kartet  for  å  få  et  inntrykk  av 
størrelsesforholdet. Men du kan også se på skalaen for grader og 
minutter på siden, for å se hvor langt et minutt er; husk at ett minutt  
er èn nautisk mil. 
Et  sjøkart  er  orientert  slik  at  nord  er  øverst.  Det  vil  finnes  en 
”kompassrose” på kartet; en gradskive som brukes til å finne kurser 
med. På siden av kartet finnes som nevnt en skala for breddegrader  
og  –minutter.  Øverst  og/eller  nederst  på  kartet  finner  vi 
lengdegrader og minutter. Ut i fra disse kan vi finne vår nøyaktige 
posisjon. 
Hvis du skal måle avstander i kartet opp imot minutter (nm), må du 
huske å måle avstander opp imot breddeskalaen på siden av kartet. 
Dette  gjelder  enten du skal  finne avstander  i  nord-sør  retninger, 
eller  øst-vest retninger.  En  passer   er  et  kjekt hjelpemiddel  for  å 
måle avstander i kartet. Flytt passeren mellom kart og skala.

Land og vann
Det sier seg nesten selv hva som er vann og hva som er land på 
kartet. Men for ordens skyld: land er farget med gult, mens vannet 
er hvitt eller blått. Grunnen til at vannet er farget blått inne ved land 
og enkelte andre steder, er at det skal være lettere å se hvor det er 
grunt.  Hva som er ”grunt”  i  denne sammenheng er  avhengig  av 
kartets  målestokk;  et  kart  over  hele  sørlandet  vil  for  eksempel 
kunne ha merket av alt som er grunnere enn 100 meter med blått. 
Et kart over et lite område, slik som for eksempel indre Oslofjord, vil  
for eksempel ha 10 meter som grensen for vannet de merker med 
blått.  

Dybder og grunner
Dybder er angitt i meter som står skrevet i kursiv rundt om kring i  
kartet.  Det  er  også  tegnet  inn  dybdekurver  i  kartet,  tilsvarende 
høydekurver  som man finner  over land.  Steder som er grunnere 
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enn ellers merker de av med et +. Dybden for en grunne vil være angitt i meter ved siden av +-symbolet,  
for eksempel vil + 3,5 bety at det er 3,5 meter dypt akkurat der + er plassert. Slike grunner tar vi hensyn  
til ved følgende tilfeller:
- hvis det er så grunt at det er fare for grunnstøting, da må vi seile utenom
- hvis vi skal kaste ankeret kan det være en fordel å merke seg eventuelle grunner i området, og  

ta hensyn til disse når vi skal vurdere bunnforholdene i forhold til å få ankerfeste
- ved fiske kan det være smart å prøve seg over en grunne; der vil fisken samles så det er lett å  

få napp

Skjær i sjøen
Det er mange skjær i sjøen langs norskekysten, og disse er det utrolig viktig å 
legge merke til når man leser kartet.  Når de merker av et skjær som ligger like i  
vannflaten og får vannet til å skalpe over det, så vil det se slik ut; et pluss med en 
prikk  i  hvert  hjørne.  Et  slikt  skjær  kalles  et  skvalpeskjær.  Symbolet  for 
skvalpeskjær  er det  utrolig  viktig å være oppmerksom på og å ha respekt  for.  
Seiler man over et slikt sted er man garantert en grunnstøting. 
Skjær som ligger over vannflaten er kun merket av med en liten svart prikk.  Slike skjær vil bare finnes i  
veldig grunt farvann. En stiplet linje rundt et grunt område betyr at det er urent farvann som man bare  
kan  kjøre inn  i  med  ekstremt  liten  fart  samtidig  som  man  står  foran  på  båten  og  speider  etter  
bunnforholdene og grunner. 

Symbolet for skvalpeskjær (veldig forstørret)

Sjømerker
Et sjømerke skal fortelle oss noe om farvannet og hvor vi bør eller ikke bør seile. Hvert sjømerke har en  
egen betydning. Her kommer en liste over sjømerkene du bør lære deg:

Sjømerker som merker av en grunne
Disse  sjømerkene  hjelper  oss  å  finne  en 
avmerket  grunne  eller  et  avmerket  skjær  i 
farvannet. Ikke alle skjær og grunner er merket 
av med et stake, varde eller påle slik som her. 
Tegningen øverst viser oss først en typisk svart 
stake eller jærnstang. Denne vil være støpt fast i 
bunnen,  og  markerer  altså  en  grunne.  I  kartet 
tegner de en slik stake som en knappenål. 
Neste sak som står på en grunne er en varde. En 
varde  kan  være  støpt  på  en  grunne,  men  det 
finnes også varder som er er plassert på land og 
bygget opp av stein, slik man ser når man går tur 
i fjellet. En varde hjelper oss å se en grunne, eller 
den hjelper oss å orientere oss i farvannet hvis 
den er plassert på land. En varde tegnes som en 
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fire-tagget stjærne sammen med bokstaven V. Alternativet til en varde kan være en Båke. En Båke er et 
synlig rammeverk /gitter som enten er bygget opp dett på bakken, eller satt på toppen av en stang. 
Kartsymbolet for en Båke ligner på vardens, men har en B isteden. Siste sjømerke for avmerking av en 
grunne  er  en  svart  og  rød  stake.  Denne  kan  stå  fast  på  bånn  eller  være  av  typen  som  flyter.  
Kartsymbolet for en grunne som dette, ser du nederst til høyre. BRB = Black Red Black.  

Kardinalmerker
Sjømerker som er plassert på en bestemt side av 
et grunt område kalles kardinalmerker. Ikke la deg 
skremme av navnet. Merkesystemet er ikke verre 
enn  som følger:  Vi  har  fire  himmelretninger;  nor, 
sør,  øst  og  vest.   Anbefales  det  å  seile  på 
nordsiden  av  et  område,  så  setter  de  et  ”Nord-
merke” nord for området. Vi bør altså seile på nord 
side av et nord-merke. Hvis det er et grunt område 
som  de  mener  vi  bør  passere  på  øst-siden,  så 
setter de opp et øst-merke for dette. 
Disse sjømerkene /  stakene er svarte og gule. Å 
huske  hvilket  merke  som  betyr  hva  er  ganske 
enkelt hvis du følger følgende regler:
- svart øvers = nord
- svart nederst = sør 
- svart oppe og nede = nesten som om man 

skulle klippe ut staken av en Ø for Øst. Da 
sitter  man igjen  med øveste og nederste 
delen av ø-en, nemlig svart på toppen og nederst. 

- Svart i midten: dette ligner ikke på noen av de andre, så det må være et vest-merke. 

For å gjøre disse sjømerkene mer synlige fra avstand,  kan de plassere to trekanter  på toppen av  
merket. Hvi trekantene peker oppover, da er det et nordmerke. Hvis trekantene peker nedover, da er det  
et sørmerke. Hvis trekantene peker hver sin vei, slik at flatene går mot hverandre, da ser det litt ut som  
en Ø og er altså et øst-merke. Hvis trekantene peker mot hverandre, da ser den øvrste ut som en V, og  
det er et vest-merke. 

Lateralmerker
Hvis de ønsker å markere ytterkanten av anbefalt seilevei, som vi kaller led eller lei, da kan de sette opp 
grønne staker på den ene siden av leia, og røde på den andre. Holder vi  oss i leia, da vil  vi  alltid  
passere disse stakene likt; de grønne vil komme på den ene siden av båten, de røde på den andre  
siden av båten. Pilen under viser oss for hvilken retning disse merkene er lagt opp for, og hvilken side  
de grønne og røde stakene vil komme på.

Hvis pilen var en båt, da ville vi altså seile i mellom røde og grønne staker, og de grønne stakene vil  
komme på styrbord side av båten. Seiler vi andre veien, da vil det bli motsatt.
Noen steder har de plassert både røde og grønne staker på hver sin side av leia. Andre steder kan de  
nøye seg med å bare plassere en grønn stake der de mener vi bør gå på venstre side av staken (så 
sant vi seiler i pilens retning). De merker altså av ytterkanten av leia, men ikke nødvendigvis på begge 
sider. I løpet av seilkurset vil du få taket på dette; det kan virke litt komplisert i begynnelsen. 
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Fyr og lykter
Fyr i kartet er merket som en liten fem-tagget stjerne, som en svart prikk eller som en liten sirkel med en  
prikk i midten. I tillegg vil det være enten en dråpe av rød, grønn eller gul farge, som indikerer at dette er 
et fyr eller en lykt, eller det vil være buer av de samme fargene som indikerer at dette er et fyr som lyser  
med forskjellig farge i  forskjellige retninger (sektorer).  Sjømerkene som er nevnt tidligere kan også  
være av typen som lyser om natten; da vil kartsymbolet ha en liten dråpe av samme farge som staken  
lyser med.  

Vanligvis  vil  det  også  stå  en  liten  kode  for 
hvordan fyrene blinker.  Hvis fyret for eksempel 
bare blinker med jevne mellomrom, så vil  de 
skrive ”koden” Fl (F L) som står for Flash, eller 
blink. Hvis fyret blinker to ganger for så å ha et 
lenger opphold, så vil det stå Fl (2) som altså 
betyr to blink. Blinking er èn ting, men fyrene 
kan også lyse mesteparten av tiden og heller 
klippe  lyset  med  jevne  mellomrom.  Denne 
varianten  sier  vi  har  en  formørkelse,  og  på 
engelsk kaller de dette for Occulting (Oc). Altså betyr Fl at fyret blinker, mens Oc betyr at fyrets lys  
”klippes” (forsvinner) med jevne mellomrom. Her følger en liste over de vanligste variantene av hvordan  
fyrene blinker og lyser:

Fl G (3) 8s   =  Blink, 3 ganger, hvert 8. sekund
Oc (2) 5s     =  Formørkelse, 2 ganger, hvert 5. sekund
Iso 6s          =  Isofase; dette fyret lyser like lenge som det er mørkt. Her 3s. lys og 3s. mørke
Q (3) 4s      =  Quick/ raske blink 3 ganger hvert 4. sekund

Hvis du ser et fyr på kartet som er ment å blinke 2 ganger, og fyret på horisonten bare blinker en gang,  
da ser du på feil fyr. Hvis du skulle miste oversikten over hvor du er nattestid, og hvilket fyr som er hva,  
da vil det være lurt å stoppe båten for å orientere seg før man seiler videre. Husk å holde god avstand  
fra land i  mørket, ettersom det er vanskeligere å bedømme avstanden når det er mørkt. 

Fyrenes sektorer
Mange fyr lyser med forskjellig farge i forskjellige sektorer. Det vil si at når du ser fyret fra en bestemt  
vinkel, vil fyret lyse med en bestemt farge, for eksempel hvitt. Hvis man beveger seg rundt fyret, vil man  
etter hvert komme inn i en ny sektor hvor lyset ses som en annen farge. Hvor mange sektorer et fyr har,  
og hvor brede/vide disse sektorene er, avhenger av farvannet rundt fyret. Det vanlige er at hvit sektor er 
lagt opp til å lede deg i trygt farvann, mens rød og grønn sektor dekker områder med navigasjonsfare.  
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Når du seiler i leia vil du som regel kunne orientere deg ved hjelp av å ligge i hvit sektor på fyr som  
ligger et stykke unna. Når man følger leia vil man etter hvert komme inn i hvit sektor for neste fyr, og så  
følger man denne til man kommer inn i nok en ny, hvit sektor for et annet fyr. Ikke vær så opptatt av  
hvilken farge som er riktig og ikke. For oss som skal seile med lystbåt kan det være like greit å følge en  
annen sektor enn den hvite, vi skal faktisk helst ligge utenfor hovedleia hvis vi har mulighet til det, og  
hvis vi kan komme i veien for skip som bare kan seile trygt i hovedleia. Vi velger å følge den sektoren av  
et fyr som hjelper oss til en trygg seilas i forhold til hvor vi har tenkt å seile. 

Å føre bestikk
Å føre bestikk vil si å notere ned informasjon om positsjon, fart,og kurs. Dermed kan man få en oversikt 
over hvor man har seilt og hvor man befinner seg til enhver tid. Dette kan noteres i en egen bok, eller 
man kan notere det i kartet med en blyant som kan viskes bort etter endt seilas. 

Avdrift
Hvis vinden blåser inn fra siden, vil  båten i  tillegg til  å seile fremover bevege seg litt  sideveis med 
vinden. Dette kalles avdrift og bør tas med i beregningen av kursen vi skal styre på. En båt som styrer  
rett nord, altså på 000° på kompasset, vil med vind inn fra babord komme til å i drive av noe, så den  
faktiske kursen man har seilt for eksempel er på 010° . Vinden fra vest har altså presset båten litt mot 
øst. Ta høyde for at du har ca. 10° avdrift på slør, og for eksempel 15° på kryss. Avdriften vil variere  
med vindstyrken, kursen og bølgehøydenfra, samt være forskjellig fra en båt til en annen. 

Krysspeiling
Fra tid til annen kan vi få behov for å finne ut av vår  
nøyaktige  posisjon  ute  i  et  farvann.  Det  kan  være 
hvis det for eksempel er noen litt skumle grunner som 
ikker er merket av med sjømerker, og vi er usikre på 
hvor vi ligger i forhold til grunnene. I slike situasjoner 
kan  det  være  praktisk  å  ta  en  krysspeiling  for  å 
bestemme posisjonen. 

Det vi trenger er å finne noen referansepunkter. Det 
enkleste er hvis vi kan sikte med båten på noe som 
ligger foran oss. La oss si vi har et fyr foran oss. Hvis 
vi ser at kompasskursen er 045° i det vi seiler mot 
fyret,  så  befinner  båten  seg  på  en  linje  som  kan 
tegnes i kartet med kurs 045° mot fyret. Jaha, da vet 
vi  at vi  befinner oss på den streken et sted. For å 
finne ut av hvor lang unna fyret vi er, kan vi se etter et  
landkjennemerke  som  ligger  på  tvers  av  båten. 
Kanskje vi ser at nordspissen av en liten øy er lett å 
ta en peiling mot. Hvis vi ser over/på kompasset at 
kursen mot nordspissen av øya er på 135°, da kan vi 
tegne  en  strek  i  135°  vinkel  mot   det  stedet.  Der 
strekene krysser hverandre; der er vi.  
Hjelpemidler for navigasjonen

For å hjelpe oss å navigere er det kjekt å ha visse hjelpemidler om bord. 

Kikkerten er en kjærkommen liten sak som hjelper oss å se ting på avstand, for eksempel hva slags  
sjømerke vi har foran oss, eller hvor havna faktisk ligger langs kysten. 

Logg er et lite instrument som på et display viser oss hvor fort vi seiler og hvor langt vi har seilt. Med  
denne kan du mye lettere beregne hvor du er.  Loggen har en liten ”mølle” eller  propell montert  på 
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skroget som spinner i vannet når båten beveger seg. Hvis partikler av forskjellig slag hindrer denne  
mølla i å spinne fritt, vil loggen vise lavere fart enn det båten gjør i virkeligheten. Det er derfor viktig at  
loggens giver holdes ren. Loggen kan trenge kalibrering for å vise riktig fart. 

Ekkoloddet er  en elektronisk  dybdemåler  som måler  dybden ved hjelp  av ultralyd.  Den sender  ut 
ultralyd mot havbunnen, som kommer tilbake som et ekko som instrumentet tolker dybden ut ifra. Det er  
veldig betryggende å seile med et ekkolodd, siden man da får vite hvor dypt det er under båten til  
enhver tid. Men husk at ekkoloddet ikke ser fremover; det kan bli fortere grunt enn det ekkoloddet klarer  
å gi beskjed om.

GPS er forkortelsen for Global Positioning System. 
Dette  er  et  instrument  som  vil  vise  din  nøyaktige 
posisjon  enten  i  grader  og  minutter  eller  på  et  lite 
elektronisk  kart.  En  GPS  er  avhengig  av  å  motta 
signaler fra satellitter for å kunne beregne din posisjon. 
En GPS må være konfigurert til riktig ”kartformat” for at 
den  skal  korrespondere  med  kartet  du  bruker.  Det 
vanlige er WGS 84 (World Geodetic System og 1984). 
Da vil posisjon på display’et matche posisjonen i kartet. 
NB. Det kan være behov for korreksjoner for å finne en 
nøyaktig  posisjon.  En  GPS  gjør  på  sett  og  vis 
navigasjonen  til  en  lek,  men  man  MÅ  ha 
basiskunnskapen  om  navigasjon  før  man  bruker  en 
GPS som et hjelpemiddel.  Vær også klar  over at en 
GPS med kartplotter kan være svært unøyaktig, og at 
kartplotteren  ikke  må  brukes  alene  eller  til 
presisjonsnavigering. 

       Kort om nattseiling

Seiling etter fyr og lykter i mørket kan være veldig spennende,  og det er artig når man føler man  
behersker det. 
Det er noen forutsetninger som må være tilstede før man begir seg ut på nattseiling: 

- Man bør kunne navigere om dagen før man begynner å navigere om natten
- Du  må  ha  en  forståelse  av  hvordan  fyrene  lyser  med  forskjellige  farger,  sektorer  og  

lyskarakteristikk 
- Båten skal ha lanterner etter gjeldende regler, og strøm til å drive dem.
- Avhengig av farvannet og hva man baserer seg på av hjelpemidler for navigasjonen, skal ruten  

man velger uansett være idiotsikker i forhold til at man skal unngå grunnstøting, havari og forlis

Om natten er det først og fremst kartet, kompasset og fyrene vi har å seile etter. I tillegg vil man ha stor  
glede av sine navigasjonsinstrumenter hvis man har noen. Vær oppmerksom på at hvis strømmen om 
bord svikter, vil for eksempel GPS’en og loggen slutte å fungere hvis de er tilsluttet hovedstrømmen om 
bord. 
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Inntil du føler deg trygg på å seile om natten kan det lønne seg å enten holde seg til dagslys, eller seile  
sammen  med  en  person  med  mer  erfaring  med  dette  en  det  du  har.  Eller  du  kan  delta  på  et  
videregående seilkurs hos Seileren.com på høsten, hvor du vil lære dette i praksis nattestid.  

Noen huskeregler for navigasjon:

•  Før en seilas skal du påse at alle kartene for den aktuelle seilas finnes i båten.
•  Planlegg turen i kartet før avreise. Se deg ut noen alternative mål for neste etappe, og gjerne en og  
annen nødhavn. 
•  Du skal alltid vite hvor du er i kartet 
•  Les  kartet  veldig  nøye.  Det  er  lett  å  overse  viktige  detaljer;  den  viktigste  er  symbolet  for  
skvalpeskjær.

Del 4: Praktisk sjømannskap

Når det gjelder sjømannskap, er dette et begrep som kan forstås 
som ”slik en erfaren sjømann ville ha gjort det”. Etter hvert som du 
får  erfaring  med  båt  og  å  være  på  sjøen,  vil  dette  med 
sjømannskap komme litt av seg selv. Til å begynne med, og særlig 
som førstereis,  er  det  en del  ting du bør lære fra folk som har 
erfaring. Dermed sparer du deg for usikkerhet og feiltrinn som det  
er lett å gjøre i begynnelsen.

Forsiktighet og forhåndsregler er to viktige stikkord for  å få en 
trygg og vellykket seilas. Ved å tenke seg om og å være i forkant 
av situasjoner som kan oppstå, vil du spare deg for unødvendig 
”trøbbel”.  Dette gjelder ved håndtering og vedlikehold av båten, 
ved manøvrering, ved navigering, ved seiling og egentlig ved alt som berører en seilas. 

I løpet av kurset går vi igjennom bruk av båt og utstyr, oppankring, fortøying og andre ting som kommer  
inn under sjømannskap. 

Knuter er en del av grunnleggende, praktisk sjømannskap. Sørg for at du lærer knutene godt, slik at de 
går fort å slå riktig. Tenk over hvilken knute du mener egner seg best til formålet den skal brukes til. Lag  
heller en knute som sitter bedre enn nødvendig enn en som sitter for dårlig.  Som skipper om bord bør  
du sjekke at det øvrige mannskapet har knytt gode knuter og at de vil holde.  At noen kaller seg båtvant  
vil ikke nødvendigvis si at de vet å knyte knuter. Prøv å lære mannskapet de mest aktuelle knutene, det 
vil være nyttig både for deg og dem.  

Viktige knuter du må lære er som følger:
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Pålestikket slår vi for å få en løkke i enden av et tau. Den har fordelen at den er veldig pålitelig, får en  
fast løkke, og er lett å få opp igjen etter bruk. Denne kan brukes ved fortøying til en påle, til å knyte fast  
skjøter og fall i seilet og til andre oppgaver som krever en løkke. 

Åttetallsknop brukes som en ”stoppeknute” på tauet for å hindre at det drar seg igjennom et hull, for  
eksempel en trinse eller inn i masten. Det er veldig viktig å slå en slik knute i enden av alle fall, slik at de 
ikke ved et uhell forsvinner inn i masten og ut igjen. 

Dobbelt flaggstikk kan brukes til å skjøte to tau, både av samme og forskjellig kvalitet. Hvis det ene  
tauet er tykkere enn det andre, kan du la det røde tauet i illustrasjonen være det tykkeste. 

Dobbelt halvstikk er en allround-knute som egner seg til mange oppgaver. Det er alltid en fordel å slå  
halvstikkene rundt tauet istedenfor rundt det som tauet er festet til. 

Båtmannsknop brukes til å binde to tau sammen på en kjapp og enkel måte. Knuten er fin å se på og  
lett å løse opp, ja, dessverre har den en tendens til å gå opp. Derfor er denne knuten uegnet til å skjøte  
to tau slik den er; men slår man et par halvstikk rundt tauet med tampene, da sitter den. Men knuten er  
veldig kjekk å kunne for å lett kunne slå to tau sammen, for eksempel rundt et seil som skal stues bort. 

Forhåndsregler

Å ta  nødvendige  forhåndsregler har  som nevnt  med godt  sjømannskap å  gjøre.  Ved  å  tenke  på 
konsekvensene av det man gjør, det man vurderer å gjøre eller ikke gjøre, vil man kunne forebygge  
problemer og komme situasjoner i forkjøpet. Å gjøre ting ”i tilfelle det eller det skjer” er en god måte å  
tenke på. For å ta de riktige forhåndsreglene må man ha evnen til å forutse hva som kan skje eller  
hvilke situasjoner som kan oppstå i løpet av en seilas. Eksempler på spørsmål man kan stille seg er:

- Har jeg husket å ta med nødvendig utstyr, så jeg har det tilgjengelig når eller hvis jeg trenger  
det?

- Er det noe jeg må tenke på eller ha i bakhodet ved planleggingen av neste etappe? 
- Hva gjør jeg hvis det eller det skulle skje? Er det noe jeg må klargjøre nå før vi gjør noe annet?

For å nevne eksempler på situasjoner der det er avgjørende å ha tatt riktige forhåndsregler, enten for å  
unngå situasjonen eller komme ut av den på en grei måte, så ser vi for oss følgende:
 
- Et av mannskapet legger fra seg kartet på setet i cockpit’en. Plutselig tar vinden tak i det så det  

blåser på sjøen og synker. Du er i ukjent farvann. AU! Krise! Hvordan kunne du ha unngått 
denne situasjonen?

- Når du nærmer deg land og det er på tide å starte motoren, finner du ut at det er lite bensin  
igjen på tanken. I den høye sjøen gidder du ikke å gjøre et forsøk på å etterfylle tanken, så du  
håper at du har nok drivstoff til å manøvrere deg trygt i havn. På vei inn med kraftig pålandsvind  
stopper motoren. AU!

- Ankeret kastes uti som vanlig, men burde ha nådd bunnen nå. Du ser det blir mindre og mindre 
tau i ankerbrønnen og.. –AU! Der gikk hele tauet i sjøen, gitt.

- Det er så fint å ligge til ankers mot en ytterste nøgen øy. Snork, brak og våkne opp. Nå har  
vinden dreid, bølgene tatt seg opp, og båten dunker inn mot fjellsiden! AU, omlakkering koster  
10.000 kr. 

- Oops, nå blir det mørkere enn forventet, gitt… og vi som ikke har strøm til lanterner, og heller  
ikke ser hvor vi kan legge til for natten! Hvem hadde ansvaret for å planlegge dagens etappe?!?
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- Neeei! Et av fallene gikk opp i masten og ble trukket helt ut. Nå er det umulig å heise seil, og for  
å tre i et nytt tau må vi ta ned hele masten et sted hvor det er en kran. Bare så synd vi er midt  
ute i Atlanterhavet…

Vel, poenget er at ”føre-var”- tanken altså er fin å ha om bord i en seilbåt, enten du er skipper eller  
mannskap. 

Litt om oppankring                                        

Det er hovedsakelig to måter å ankre opp på: Å ankre 
opp inn mot land, eller å ankre opp på svai. Man skal 
ha i  bakhodet  at et  anker aldri  er  helt  til  å  stole på, 
ettersom man ikke vet i  hvilken grad ankeret har fått 
feste i bunnen. Å ankre opp med baugen inn mot land 
kan  være  en  liten  utfordring.  Det  innebærer  en  viss 
risiko for at båtens baug treffer steiner på land, eller at 
kjølen  støter  nedi  bunnen  hvis  det  inne  ved  land  er 
grunnere enn antatt. Her følger noen tips som gir deg 
en ide om ting du bør være oppmerksom på:

-     Ankre opp på le side av land, slik at du får fralandsvind og baugen peker opp imot vinden. 
- du bør ha uti minst 3 x dybden med ankerline dersom det er mye kjetting på ankeret, og gjerne  

4 – 5 ganger dybden med line/ankertau hvis det er lite kjetting på ankeret. 
- Sjekk bunnforholdene i kartet for å få en ide om hva slags anker du bør velge, hvis du har for  

ulike ankere å velge i mellom. Forskjellig type ankere egner seg for forskjellige bunnforhold.
- Husk at vinden kan dreie; ta høyde for dette ved å være på vakt, ankre opp på et lunt sted, eller  

sjekke at ankeret sitter godt. Trekk gjerne båten litt vekk fra land så det ikke så lett ”kakkes” hull  
i baugen hvis det skulle komme store bølger fra en båt som passerer. 

- Kontroller gjerne at ankeret sitter godt ved å trekke hardt i ankertauet i den retningen det skal 
holde. Hvis ankeret gir etter må du fortsette å trekke det til deg til du får feste, eller til du har det  
i hånden og må kaste det uti på nytt eller et helt annet sted. 

- Når du ankrer opp nær land, ha spesielt tilsyn med båten til å begynne med for å forsikre deg  
om at den ikke begynner å bevege seg inn mot land 

- Kontroller ankertauet, sjakler og knuter nå og da, så du oppdager eventuelle svakheter. 
- Det er lurt å ha en slags dupp eller ball som flyter festet til enden av ankertauet. Dermed kan du 

la alt ankertauet gå i sjøen uten at du mister ankeret; du kan plukke opp flyteelementet igjen, og  
gjøre et forsøk på å få opp ankeret igjen. 

- Pass også på at ikke ankertauet går i propellen. 

Om å legge til og fortøye

Når du skal legge til ved en brygge eller et annet sted, gjelder det å planlegge dette i litt god tid. Husk å 
ta frem fendere (”gummipølser”) som henges på den siden av båten som skal inn mot brygga. Ta også  
frem godt med fortøyningstau. Fest fortøyningstauet til båten  før du går i land med tauet. Undersøk i 
hvilken retning vinden blåser, og vurder hvordan båten vil drive av ved lav fart. Ha i bakhodet at baugen  
driver av mer enn hekken. Er det pålandsvind eller fralandsvind? Hvis det er pålandsvind kan du stoppe 
båten i litt avstand fra land for så å drive rolig inn mot brygga. Ved fralandsvind må man gå litt nærmere,  
og være rask med å komme seg i land for å fortøye båten. 
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Vær oppmerksom på om det er høyvann eller lavvann ved fortøying ettersom dette kan påvirke hvordan 
båten ligger når tidevannet endrer seg. Tenk igjennom hvordan båten vil ligge hvis vannet stiger eller  
synker.  Ved  å  fortøye  til  en  flytebrygge  vil  dette  med  tidevannet  ikke  ha  noen  innvirkning  på 
fortøyningen.  På kurset vil vi gå igjennom hvordan du kan fortøye båten riktig. Det viktigste med en  
fortøyning er at båten blir liggende trygt, uten fare for skrammer eller skader. Fortøyningstauene bør gå i  
ca. 45° vinkel inn mot brygga, aldri i 90° vinkel i forhold til båtens lengderetning. Dette for å unngå at  
det nykker og drar i båten hvis den begynner å vugge.  
Kort om manøvrering av en seilbåt

Når det gjelder manøvrering av en seilbåt er det særlig tre ting man bør ha i bakhodet:

Vindretningen: Det er viktig å huske at vinden vil få båten, og særlig baugen til å drive av. Dette må 
særlig tas hensyn til i en trang marina. Spørsmål en bør stille seg er: hvilken vei blåser det, hvor kraftig  
blåser det, og hvilken effekt vil det ha på båten når jeg legger til eller svinger?  

Bremsing: En seilbåt er tung og har en relativt liten motor. 

Bakking: Å bakke vil si å kjøre giret i revers, enten for å kjøre bakover eller bare for å bremse båten.  
Når  båten  kjører  bakover  og  altså  bakker,  oppfører  båten  seg  overraskende  forskjellig  fra  kjøring 
forover. Vær veldig forsiktig og oppmerksom når du skal bakke med båten, og hold godt fast i roret så 
det ikke vrir seg kraftig til siden. 
                                              

Del 5: Sjøveisreglene

Sjøveisreglene har til formål å hjelpe oss å unngå kollisjon med andre båter, unngå grunnstøting, og å 
regulere trafikken. Her følger et utdrag av de mest relevante reglene for oss som seiler. Lær deg disse 
reglene utenat.

Regel 1,  Anvendelse                
Disse reglene skal gjelde for ALLE fartøy i rom sjø og i alle tilstøtende farvann som kan befares av 
sjøgående fartøy

Regel 2,  Ansvar
Intet i disse reglene skal frita noe fartøy, dets reder, fører eller mannskap for følgene av en hvilken som 
helst forsømmelse fra å følge disse reglene eller i det hele tatt å iaktta slike forsiktighetsregler som 
alminnelig sjømannsskikk eller tilfellets særegne omstendigheter måtte tilsi. Ved tolkning av disse 
reglene og når de følges skal det tas nøye hensyn til alle farer for navigeringen og for sammenstøt.

Regel 3,  Alminnelige definisjoner
Ordet ”fartøy” omfatter enhver farkost som brukes eller kan brukes som transportmiddel på vannet.
Ordet ”seilfartøy” betyr ethvert fartøy under seil forutsatt at fremdriftsmaskineri ikke blir brukt. 
Ordet ”underveis” betyr at et fartøy ikke ligger til ankers eller er gjort fast til land eller står på grunn.
Ordet ”nedsatt sikt” betyr ethvert forhold hvor sikten er nedsatt.
Ordet ”mil” betyr nautisk mil (1852 meter)

Regel 4,  Anvendelse
Reglene gjelder under alle siktforhold
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Regel 5,  Utkikk
Ethvert fartøy skal alltid holde ordentlig utkikk ved syn og hørsel så vel som ved alle tilgjengelige midler 
som er brukbare under de rådende omstendigheter og forhold for å kunne foreta en fullstendig vurdering 
av situasjonen og faren for sammenstøt.

Regel 6,  Sikker fart
Ethvert fartøy skal alltid gå med sikker fart slik at det kan manøvrere riktig og effektivt for å unngå 
sammenstøt og kan stoppes på en distanse som passer til de rådende omstendigheter og forhold. 

Regel 7,  Fare for sammenstøt
Ethvert fartøy skal bruke alle tilgjengelige midler som er brukbare under de rådende omstendigheter og 
forhold for å avgjøre om det er fare for sammenstøt. Hvis det er noen tvil, skal det regnes med at det er 
fare for sammenstøt.

Regel 8,  Manøver for å unngå sammenstøt
Enhver manøver for å unngå sammenstøt skal, såfremt omstendighetene tillater det, være markant og 
tydelig, utføres i god tid og være i samsvar med godt sjømannskap. En manøver for å unngå 
sammenstøt skal utføres slik at man passerer det annet fartøy på trygg avstand.

Regel 9,  Trange farvann
Et fartøy i en trang lei skal holde til høyre såfremt det lar seg gjøre uten fare. Et fartøy på mindre enn 20 
meters lengde eller et seilfartøy skal ikke genere gjennomfarten for et fartøy som bare kan gå sikkert i 
en trang lei eller et trangt løp. Et fartøy som fisker skal ikke genere et hvilket som helst fartøy i trangt 
farvann. I trangt farvann skal man navigere særskilt varsomt. Et fartøy skal helst unngå å ankre i en 
trang lei.

Regel 10,  Trafikkseparasjonssystemer
Et fartøy skal så langt det lar seg gjøre unngå  å krysse en seilingslei, men hvis det er nødt til det, skal 
det krysse så nær som mulig på tvers av den generelle retning for seilasen.  Et fartøy skal unngå å 
ankre i trafikkseparasjonssystemet. Et fartøy på mindre enn 20 meters lengde, eller et seilfartøy, skal 
ikke genere den sikre gjennomfart for et maskindrevet fartøy som følger en seilingslei. 

Vikeplikt

Regel 11 – Anvendelse
Reglene i dette avsnittet gjelder for fartøy som er i sikte av hverandre

Regel 12 – Seilfartøy
Når to seilfartøy nærmer seg hverandre slik at det kan oppstå fare for sammenstøt, skal det ene av dem 
holde av veien for det andre etter følgende regler:
- Når hvert fartøy seiler med vinden inn på forskjellig side, skal det fartøy som har vinden inn om 

babord holde av veien for det andre
- Når begge fartøy seiler med vinden inn på samme side, skal det fartøy som er til lovart, holde 

av veien for det som er i le.
- Hvis et fartøy som seiler med vinden inn om babord ser et fartøy til lovart og ikke med sikkerhet 

kan avgjøre om det andre fartøy har vinden inn om babord eller om styrbord, skal det holde av 
veien for det andre.

- Lovart anses for å være den motsatte side av den som storseilet står på.

Regel 13 – Innhenting
Et hvilket som helst fartøy, med få unntak, som innhenter et annet fartøy skal holde av veien for det 
fartøyet som blir innhentet.
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Et fartøy regnes som innhentende når det haler inn på et annet fartøy i en vinkel mindre enn 22,5 grader 
aktenfor tvers i forhold til det andre fartøy. Det vil si at det om natten vil være i stand til å kun se 
akterlanternen til det fartøyet som innhentes, og ikke dets sidelanterner.

Regel 14 – Motsatte kurser
Når to maskindrevne fartøy styrer motsatte kurser så de møter hverandre slik at det kan oppstå fare for 
sammenstøt, skal begge vike til styrbord så de passerer hverandre på babord side.

Regel 15 – Kurser som skjærer hverandre
Når to maskindrevne fartøyer styrer kurser som skjærer hverandre på en slik måte at det kan oppstå 
fare for sammenstøt, skal det fartøyet holde av veien som har det andre på sin styrbord side og skal, 
såfremt omstendighetene tillater det, unngå å gå forenom det andre fartøyet.

Lanterner og signalfigurer

Regel 20 – Anvendelse
Reglene om lanterneføring skal følges fra solnedgang til soloppgang. I dette tidsrommet skal ingen 
andre lys vises. Reglene om signalfigurer skal følges om dagen.

Regel 23 – Maskindrevne fartøy underveis
Et maskindrevet fartøy underveis skal vise: en topplanterne forut, sidelanterner, akterlanterne. Fartøyer 
på over 50 meters lengde skal vise ytterligere en topplanterne aktenfor og høyere enn den forut.

Regel 25 – Seilfartøy
Seilfartøy underveis skal vise sidelanterner og akterlanterne

Regel 30 – Fartøy som ligger til ankers og fartøy som står på grunn
Et fartøy på mindre enn 50 meters lengde som ligger til ankers skal vise hvor det best kan ses: Et 
rundtlysende hvitt lys om natten, og en kule om dagen.

                          

Del 6: Sikkerhet og litt av hvert

Sikkerheheten om bord er først og fremst skipperens ansvar. Som skipper må du kunne sakene dine,  
kjenne båten, ha oversikt over hva som finnes av utstyr om bord, og gardere deg i forhold til situasjoner 
som kan oppstå. Mannskapet bør få en innføring i hvordan de skal betjene motoren, bruke utstyret, hva  
de skal gjøre hvis det skjer noe osv.  Forslag til sikkerhetsutrustning som det er greit å ha om bord er  
bl.a.:

I tilfelle noen faller over borde: flyteplagg, sikkerhetsseler, strobelykt, lyskaster 
I tilfelle brann: Brannslukkingsapparat og brannteppe 
I tilfelle havari: Nødlys/nødraketter, VHF radio, telefonnr. til redningsselskapet, livbåt
I tilfelle strømhavari om bord: Alternative lanterner og lykter, reserve batterier
I tilfelle tap av anker: reserve anker og ankerline 
I tilfelle overraskende uvær: drivanker, stormseil, radar for navigasjonen
I tilfelle båten tar inn vann: et pålitelig lensesystem og øsekar/bøtter
I tilfelle motorhavari: maskinist/mekaniker eller service-manual for motoren, samt reservedeler

Mann over bord er alltid alvorlig, og enda verre i mørket.  Om natten bør det være påbudt å ha på seg 
flytevest,  være  festet  til  båten med en sikkerhetssele,  samt  å  ha på seg en vanntett  liten  nødlykt  
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(strobelykt) som kan slås på hvis man faller i vannet. Det kan være lurt å ha rutiner på hvordan man vil  
forholde seg hvis noen faller over bord. I løpet av seilkurset skal vi øve på å seile tilbake til noe som har  
falt i vannet, slik at du er i stand til å seile tilbake til en som har falt over bord hvis du noen gang skulle  
komme utfor dette. 

Om tåke og nedsatt sikt 
Ved tåke eller nedsatt sikt gjelder det å være ekstra på vakt. Det kan være utrolig vanskelig å oppfatte  
hvilken retning andre fartøy kommer fra. Kom deg ut av en eventuell skipslei, og gi et kraftig lydsignal  
hvert annet minutt for å signalisere ”her er jeg”. Det bør finnes en ”tåkelur” om bord til slik bruk, ellers er  
det bare å bråke i vei med det du måtte ha for hånden. 

Hvis uværet setter inn
Mange spør om hvordan de bør forholde seg hvis det blåser opp til uvær. Og det er et godt spørsmål…
I utgangspunktet bør det ikke blåse opp så veldig mye ut over det de har meldt i værmeldingen. En god 
idè er derfor å sjekke værmeldingen så du vet hva du kan forvente av vindstyrke og -retning på neste  
etappe. 

Hvis du allikevel skulle komme utfor et uvær, gjelder det å reve seilene maksimalt eller ta de ned, holde 
hodet kaldt og tenke seg om. Hvilke alternativer har vi, og hvilke konsekvenser vil de få dersom været  
forblir som det er eller blir verre? Er det pålandsvind eller fralandsvind? Dette er ganske avgjørende for  
hvorvidt du bør seile eller kjøre inn mot land eller vekk fra land. 

Hvis det blåser opp til kraftig pålandsvind må du lese kartet nøye for å sjekke om det er mulig å søke ly i  
le av for eksempel en odde langs kysten eller en øy. Hvis det ser slik ut, så vil det være en lettelse å  
komme dit; der vi det sannsynligvis være rolig sjø og trygge forhold. Hvis man ikke er fortrolig med å  
søke ly noe sted, da kan det lønne seg å heller komme seg vekk fra land så fort som mulig. Ved behov  
for berging/assistanse kan du benytte deg av følgende ”effekter” for å signalisere at du er i fare:

- Nødraketter
- oransjefarget røyk for dagtid
- vedvarende signal med tåkelur
- flamme om bord eller i nærheten av båten (vær forsiktig!!)
- skudd eller smell med ett minutts mellomrom
- SOS – signaler
- vifting med armene
- ”Mayday” – melding i VHF-radioen på kanal 16 (oppgi posisjon og situasjon)
- en telefon til Redningsselskapet: Oslo: 91 39 19 79, Tønsberg: 90 60 21 77 Kristiansand: 91 67  

96 35 (kilde: Internett pr. mai 2005)
- nødpeilesender: finnes i to varianter: med radiosignaler eller satellittsignaler

Vær og vind
Det kan være kjekt å ha litt kunnskap om meteorologi når en skal legge ut på en lengre seiltur, for å 
kunne forstå hvordan været vil arte seg og utvikle seg underveis. Å kunne lese et værkart er en fordel,  
det vil vi se et eksempel på i løpet av kurset. Videre skal vi se på hvordan solgangsbrisen oppstår om 
ettermiddagen / kvelden. 

Før en lang etappe er det lurt å sjekke værmeldingen for den aktuelle perioden du skal seile i. Sjekk 
gjerne flere langtidsvarsler for å danne deg et godt bilde av hva du kan forvente av vind i løpet av turen.  
Når vi vet hvilken vind vi kan forvente, kan vi også legge opp til en rute som er mest mulig strategisk i  
forhold til denne. Hvis det er mulig å velge en innaskjærs rute på dager med mye pålandsvind, kan vi  
kanskje unngå høy og ubehagelig sjø. Å seile på kryss mot vinden er vanligvis mer utfordrende enn å  
seile på slør eller lens, og husk at vinden oppleves sterkere når du seiler i motvind enn når du seiler i  
medvind. 
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Hva er passe vind for deg?
Det er vanlig at vinden oppgis i meter pr. sekund eller sekundmeter. Hvis vi regner om 1m/s til meter pr.  
time, får vi 3600m/time. Dette tilsvarer nesten to nautiske mil pr. time, og derfor 2 knop. Hvis vi så sier at  
5 m/s = 10 knop, så kan vi tenke oss at dette veldig god seilevind. 5 m/s er en lett bris, og dette er friskt  
nok i massevis for en nybegynner. Vi anbefaler faktisk at du vurderer å holde deg i havn eller å invitere  
med noen som er mer erfarne enn deg hvis det er meldt mer enn 5 sekundmeters vind. 

Tidevann
Tidevannsforskjeller kommer av at månens rotasjon rundt jorden og at den med sin gravitasjon trekker 
havet til  seg når den passerer et område.  Dette skjer to ganger pr. døgn, og forårsaker forskjellen 
mellom høyvann og lavvann.  Det  er  altså høyvann ca.  hver  12.  time.  Forskjellen mellom høy-  og  
lavvann kan være stor enkelte steder i verden.  Som eksempel kan det nevnes at det i England kan  
være opptil 5 meters tidevannsforskjell, noe som er ganske ekstremt i forhold til hva vi har i Sør-Norge 
hvor forskjellen mellom høyvann og lavvann kan være på under en halv meter. 

Når tidevannet skal inn og ut av en fjord vil det oppstå strømninger i vannet som følge av dette. Når for  
eksempel Indre Oslofjord skal fylles med så det blir høyvann, vil man i de trangeste sundene kunne se  
at vannet strømmer igjennom; først innover når det flør, så ut igjen når det går ned mot fjære. Ved 
seiling i trange sund kan du være oppmerksom på dette fenomenet som vil ha innvirkning på båtens  
kurs. Båten vil nemlig drive av med strømmen. 

Bølger
Når vinden med sin fart og tyngde tar tak i vannet, vil den med en gang danne krusninger på sjøens  
overflate. Avhengig av vindstyrke og varighet vil krusningene etter hvert utvikle seg til bølger. Bølgene  
bygger seg raskt opp ved økende vindstyrke. I begynnelsen av en seilas kan det være bortimot blikk  
stille, mens det i løpet av kort tid kan bygge seg opp til skremmende høy sjø. Dette er det kjekt å være 
klar  over.  Særlig  ved oppankring  er  det  viktig  å  kunne forutse  hva  som vil  skje  ved  en  eventuell  
værforandring. 

Store bølger gjør grunner farligere enn når det er rolig sjø. Hold deg unna grunt farvann, dvs. steder det  
går  ned mot  6-7  meter  selv  om båten bare har  1.3  meter  dypgående.   Et  skvalpeskjær  vil  kunne  
avsløres av store bølger; da kan det hende at sjøsprøyten står rundt og over skjæret. 
Hvis du opplever at båten klasker ned i bølgene så det dundrer, da bør du legge deg på en annen kurs  
så du unngår dette. Båten har ikke godt av for mye slik dundring; interiør, rigg og annet kan etter hvert  
begynne å løsne og / eller briste. Å få sjøen inn fra siden eller på skrå inn på hekken er mye mer  
komfortabelt enn å få den på skrå inn på baugen, eller rett forfra. Husk at du kan unngå de største  
bølgene ved å velge en rute som går innaskjærs. 

Avsluttende ord
Man rekker ikke å berøre alle ting som har med seiling, sjø, navigasjon og sjømannskap å gjøre i løpet  
av et kort seilkurs. Men nå har vi vært innom stoffet som skal hjelpe deg i gang med seilingen, og vi  
håper at du føler deg klar eller tilnærmet klar for å ta ansvaret for en seilas. Ved å begynne litt forsiktig i  
lite vind, og å ta med et brukbart mannskap, vil du sannsynligvis komme deg igjennom første turen uten 
nevneverdige problemer. Vi minner igjen om noen av de viktigste punktene som dette heftet åpner med: 
- husk å sjekke værmeldingen
- ta med nødvendig utstyr
- hold kontinuerlig utkikk
- unngå en ufrivillig jibb 
- rev seilene i tide 
- les kartet nøye
- avpass farten inne ved land
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Seileren.com  ønsker  deg  lykke  til  med  seilasen,  og  minner  om  tilbudet  om  oppfriskningskurs,  
videregående seilkurs, og muligheten for å leie båt. 

SEILEREN • ELB Nielsen, Kruttverkveien 26 b, 1482 Nittedal • Tlf. 99 60 92 37  •  www.seileren.com

Tillegg: Båtteknisk

Dette avsnittet er hentet fra første utgave av kursheftet, og tas med i tilfelle du er interessert i å lese litt  
om båt og utstyr. Enkelte ting kunne ha vært skrevet om, og det blir kanskje gjort i fremtiden. Her har vi  
skrevet litt om:

 Skrog •  Kjøl •  Ror •  Motor •  Kockpit •  Dekk •  Mast •  Øvrig rigg, tauverk 
og seil •  Innredning  

•  Skroget skal være solid bygget av et av materialene: tre, glassfiber, sement, stål, eller aluminium.  
Glassfiber er vanligste byggmateriale på små seilbåter. Mye av skrogets styrke ligger i dets fasong. 
Sjansen for at et skrog ødelegges av sjø og bølger er veldig liten; de fleste skrog tåler voldsomme 
belastninger fra sjøen, men mindre fra grunnstøting eller kollisjon. 

Skrogene varierer  fra dype,  V-formede undervannskrog til  relativt  flate  undervannsskrog.  Et 
skrog som er mer V-formet under vannlinjen vil gå mykt i sjøen, mens et skrog som er flatt og grunt har  
en tendens til  å slå/dunke litt når det treffer en bølge . Til gjengjeld er seilbåter som er flate under,  
raskere i smult farvann. Båtene vi skal seile her på kurset er av sistnevnte type, og kan til og med, under  
ekstremt gode forhold, begynne å surfe/plane på vannflaten når farten er høy nok. Skrogets design og 
fasong avgjør båtens potensielle hastighet. En tommelfingerregel for vanlige kjølbåter er at man oppnår 
vanligvis  ikke  større  hastighet  i  knop  enn  båtens  vannlinje  i  meter.  En  annen  faktor  for  skrogets  
egenskaper i vannet, er dets friksjon i vannet. Hvis undervannsskroget er rent og glatt vil man oppnå 
høyere fart enn hvis det er skittent og ruglete som følge av at det har begynt å gro skjell og former for  
sjøgress på det. 

•  Kjølen på en seilbåt har til oppgave å holde båten på rett kjøl og rett kurs. Den motvirker avdrift og 
krenging. 
Kjølen er laget av et tungt materiale, vanligvis jern eller bly. Kjølen på en turseilebåt veier som regel mer  
enn  1/3  av  båtens  totalvekt.  Dermed  oppnår  man  en  stabilitet  som  gjør  det  nesten  umulig  å  
kantre/kullseile båten. Våre skolebåter har en kjøl som veier nærmere halvparten av båtens totalvekt.  

Forskjellige båter har forskjellige kjøler; vi deler hovedsakelig opp i to kategorier: lang kjøl og 
finnekjøl.  En langkjølet båt har fordelene at den er mer stabil i kursretningen, og den har vekten fordelt  
på et langt område, noe som gjør at den ikke trenger å stikke så dypt som en finnekjøl. Av to grunner  
tåler en lang-kjølet båt mer grunnstøting enn en med finnekjøl: den har en rundere/slakere kant på 
kjølen og kan dermed skli litt oppå en grunne, og den er festet på et lenger område av skroget slik at  
trykket fordeles på en større flate. 

Finnekjølen har fordelen at den stikker dypere og får dermed bedre moment/kraft mot krenging.  
En annen fordel med finnekjølen, er at den som regel har en minde overflate, noe som gjør at den 
skaper mindre motstand i vannet enn en lang kjøl vil gjøre. En tredje fordel kan være at båten blir veldig 
lett/rask å manøvrere da den lettere svinger om sin egen akse; kjølen. 

•  Roret er en viktig komponent på en seilbåt, det sier seg selv. Roret sitter nær akterenden av båten 
og stikker dypt i vannet. Roret har dermed evnen til å styre båten under de fleste forhold, også når  
båten krenger ganske hardt over på siden. Et ror kan være montert på litt forskjellige måter: en variant  
er festet til enden av kjølen, en annen er festet til en egen liten støttefinne, og en står alene som en  
finne og bare holdes av rorstammen som går igjennom båten. En siste variant er montert  på selve 
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akterspeilet (se terminologi). Det er en fordel å kjenne til hvordan båten ser ut under vann, med ror og  
kjøl, i tilfelle problemer med grunnstøring eller tau som henger seg fast under båten. 

•  Motoren er  et  kjekt  hjelpemiddel  om bord i  en seilbåt,  den lar  oss bevege oss i  retninger  og  
hastigheter som kan være umulige med vinden under ugunstige forhold. Vi skiller mellom  innenbords 
motor og utenbords motor (påhenger). De fleste innenbords motorer er laget for å gå på diesel, mens en 
påhenger  alltid  går  på  bensin.  En  innenbords  motor  har  fordelen  at  den  som  regel  er  veldig 
pålitelig/driftssikker, har en propell som får godt tak i vannet, bruker lite og rimelig drivstoff, er mere  
stillegående og varer et par-tre tiår ved riktig behandling og vedlikehold. 

En utenbords motor, påhengeren, har fordelen at den er rimelig i innkjøp og utbytte, den veier  
lite og gjør dermed båten lettere (som igjen gir litt større fart), den kan heises opp fra vannet og skaper  
dermed  ingen  motstand,  den  kan  være  lettere  å  ta  av  for  reparasjon,  og  den  kan  brukes  ved 
manøvrering på en måte som er umulig med en innenbords motor.  ”Aber’et”  er imidlertid at den er 
mindre pålitelig, bråker mer og fungerer dårlig i høy sjø. For kursets båter i indre Oslofjord er den helt  
grei, men jeg vil absolutt anbefale å kjøpe en båt med innenbords motor hvis man tar sikte på å seile  
utaskjær og på lengere turer. 

•  Kockpit’en er der vi oppholder oss når vi seiler, og der vi betjener det meste av tau, seil, ror, motor  
og instrumenter. Her varierer designet en god del: noen har små cockpit’er i forhold til båtens størrelse,  
mens  andre  har  større.  Kursbåtene  har  en veldig  romslig  kockpit  i  forhold  til  båtens  størrelse,  og  
fordelen med det er god plass å bevege seg på når man seiler. En kockpit skal ha drenering for at regn  
og sjøvann skal kunne renne ut i sjøen igjen. Å holde det ryddig i kockpit’en er en stor fordel.

•  Dekket er området oppå båten, og forskjellige båter har forskjellige utforminger av dekket. En stor  
hytte/forhøyning på dekk kan gi mindre bevegelsesmuligheter på dekk men god plass inne i båten. En 
liten og flat  hytte/forhøyning  gir  bedre  bevegelsesmuligheter  ute,  men mindre ståhøyde inni  båten.  
Særlig to ting er viktige for et dekk: det skal være ryddig og sklisikkert, men det er også en fordel om det  
er lett å bevege seg på det. For å få lys inn i båten er det montert vinduer og gjennomsiktige dekksluker.  
Et vanntett dekk er ikke å forakte: alt for mange sliter med at det lekker vann inn fra et eller annet sted 
på dekk. 

•  Rigg
En seilbåt har minst èn mast for å ha noe å heise seilene i. Masten er på de fleste båter laget som et  
aluminiumsrør, men av tre på en del trebåter. Hvorfor tåler en mast så mye belastning som det er å  
holde et helt seil oppe mot vinden? Jo, fordi den støttes på minst tre punkter i alle retninger: nederst  
hvor den er montert, i midten av wiere til begge sider, samt av ”salingshornene” som stiver opp midten,  
og videre av wiere som er festet i toppen, i fire himmelretninger. Til sammen blir masten som en meget  
stiv pinne som tåler bra med belastning i alle retninger. For å unngå alt for store dimensjoner har større  
seilbåter  ofte  to  eller  flere  master.  Dermed  kan  man  fordele  seil-arealet  på  flere,  mindre  seil.  
Stramming av riggen gjøres med ”strekkfiskene” til den føles ”tight” men ikke overdrevent stram. Når  
seilene presser masten over til en side, vil wiere på le side bli litt slakkere. Det er helt normalt. De skal 
imidlertid ikke henge og dingle fritt; da er de litt for slakke. Å kontrollere at alle beslag og wier-ender er i  
orden og ikke i ferd med å briste er en fordel å gjøre minst en gang før hver sesong. 

        
Tau
En seilbåt har alltid  mye tauverk.  Et tau har  utrolig gode egenskaper:  det er værbestandig,  relativt  
slitesterkt, har en enorm styrke og er veldig fleksibelt. Et tau på 8mm tykkelse kan for eksempel holde 
ca. 1000 kg. 
Tauene vi bruker for å heise seil  med, omtaler vi  som ”fall”.  Du kan tenke deg at de faller ned fra  
masten, derav ordet fall. Tauet vi bruker til å stramme og slakke seilet i bakkant, kalles skjøte. Ett skjøte, 
flere skjøter. I riggen har vi også forskjellige andre tau for å trimme og justere forskjellige ting; det vil  
komme tilbake til. 
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Andre viktige kategorier  tau på en seilbåt  er  fortøyningstau og ankertau/ankerline.  Å holde orden i  
tauene og å holde dem rene er en stor fordel.  Pass alltid på at tauene ikke gnisser eller sliter mot noe 
de ikke skal gnisse mot, for å unngå at de slites og ryker. 

Seilene på  en  seilbåt  av  typen  vi  skal  lære  om,  er  hovedsakelig  disse:  Storseil,  fokk,  genoa  og 
spinnaker. De er som regel vevet av et materiale kalt ”Dacron”, eller de er limt sammen av flere lag med 
”Kevlar”:  et  lettere  og stivere  materiale  som har  gode seileegenskaper.  Tykkelsen  på  seilduken  er  
avhengig av hvilket formål seilet er tenkt for: et seil for liten vind er laget i tynt materiale, mens et seil for  
sterk vind er av tykkere materiale.  For å styrke hjørnene hvor seilet hovedsakelig strammes og får mest 
belastning, er de forsterket med flere lag seilduk for å fordele strekket på størst mulig flate. Seilene  
festes  til  båten på følgende måter:  med krok/sjakkel/tau i  nedre hjørne,  med noen slags kroker  til 
forstaget eller masten, til et fall i øvre hjørne, til bom eller tau i ”aktre” hjørne.
Et seil har normalt en levetid på minst 10 år dersom det behandles pent.  To ting som ødelegger og  
svekker seilene er UV-stråler/sollys, samt slitasje ved gnissing. Ellers er selvfølgelig overbelastning og
feilbehandling av seilene en måte å ødelegge dem på noe vi ønsker å unngå. Et seil til våre båter koster  
fra 15.000,- til  30.000,- avhengig av størrelsen og kvaliteten på dette. Vær forsiktig ved håndtering av  
seilene, hold det unna skarpe gjenstander som kan skade det. 

Innredningen i en tradisjonell båt ser ut som på tegningen, og innebefatter dørk / gulv, senger / køyer, 
bysse/kjøkken, toalett / bad, kartbord / navigasjonsplass,  lager-/stueplass. Alt dette fordelt på forpigg,  
salong og ofte stikk-køyer. Det er veldig praktisk hvordan en vanlig liten seilbåt er innredet: den har  
kokemuligheter, vask med utslag og ferskvann i springen, spisebord, belysning, 4-5 køyer, WC. Godt  
tilrettelagt for overnatting og lengre turer. 

Elektisitet og navigasjonsinstrumenter  er et kapittel for seg, men det kan nevnes at det er mye å 
spare på å kjøpe en båt med et godt elektrisk anlegg og gode navigasjonsinstrumenter. 

Betjening og vedlikehold av motor

Påhengeren vippes ned ved å løfte den litt opp, trekke/vri på utløsermekanismen, for så å vippe den  
ned. 
Påse at motoren ikke uten videre kan vippes opp igjen; det skal bare være mulig dersom man igjen 
rører utløsermekanismen. Når motoren er nede i vannet, må man forsikre seg om at den får bensin. Det  
gjør man ved å løsne på en lufteskrue på toppen av bensintanken. Deretter åpner man bensinkranen  
som er anordnet foran eller på siden av motoren avhengig av hvilken modell det er snakk om. Sjekk at  
det er tilstrekkelig med bensin på tanken, enten tanken sitter på motoren eller er separat. Dersom det er  
en separat bensintank, må man påse at en slange mellom tank og motor er tilkoblet motoren. Hvis ikke,  
koble den på, og pump litt bensin inn i motoren ved å trykke på ”gummiballen” på slangen.  
Enkelte påhengere trenger en ”dødmannssikring” i form av en pinne/plugg som må festes til motoren for  
at  den skal  starte.  Denne pinnen/pluggen skal  helst  ha et tau festet  til  seg, som igjen er  festet  til  
rormannen. Dersom
rormannen faller over bord, vil pinnen/pluggen trekkes ut av motoren så den stopper. Dermed stopper  
også båten, og man kan forhåpentligvis svømme etter båten og komme seg om bord igjen. 
Påhengsmotoren startes med choke’en trukket  ut  og med gass-håndtaket  i  start-posisjon.  Så snart 
motoren starter vil den kanskje ruse seg litt, og det er en fordel å justere gasshåndtaket slik at turtallet  
reduseres. Påse at det spruter en stråle av kjølevann ut bak på motoren, ettersom dette er en måte å  
kontrollere om motoren kjøles på. Kjøling er nødvendig for å unngå overopppheting av motoren. La aldri  
motoren gå uten at propellen er nede i vannet, for da får ikke motoren vann for kjøling. Dermed kan  
”impelleren” gå i stykker, en mølle laget av gummi som er en del av pumpa som suger kjølevannet inn i  
motoren. 
Når motoren har startet kan choke’en trykkes inn og motoren vil etter hvert, når den har blitt litt varm, gå  
jevnt på tomgang. For å sette båten i gir forover trekkes girspaken fremover. For å stoppe propellen  
settes girspaken i midtre stilling, mens for å reversere motoren (bakke) settes spaken bakover. Ved 
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girveksling bør motoren gå på et lavt turtall for å unngå slitasje på tannhjulene i girkassa. En annen ting 
som er viktig å huske på ved bruk at påhengsmotor, er at det skal blandes 2-takts olje i bensinen, ca.  
2% olje. Oljen skal ha egenskaper tilpasset en påhengsmotor, og ikke en moped eller gressklipper. 
En påhengsmotor har smøreolje i drivsystemet, og denne bør skiftes årlig, litt avhengig av hvor  mange 
timer motoren har kjørt. Se båtens bruksanvisning for nærmere informasjon.  Videre er det viktig å ha et  
offer-anode festet til motoren. Dette er en bit av sink som tæres fortere enn annet metall på motoren.  
Når sink’en er koblet  til  motorens gods, vil  eventuell  korrosjon angripe sink-anodet før  det angriper  
resten av motoren. 

På akslingen for propellen sitter det en liten sikkerhetspinne. Denne vil brytes dersom propellen hindres  
i å gå rundt. Da kan motoren fortsette å gå uten at propellen går rundt, selv om motoren står i gir. Skulle  
dette skje må man stoppe motoren, vippe den opp, og forsøke å løsne propellen. Inne i motor-lokket  
skal det sitte en reserve sikkerhetspinne. Sett i denne og monter propellen så den sitter som den satt før  
du løsnet den. 

Ved kjøring med motor må du være veldig påpasselig med at propellen ikke kommer borti mennesker  
eller eventuelle tau som måtte befinne seg under eller bak båten. 

For å unngå at det begynner å gro sjøgress og andre ulumskheter på motorens stamme og propell,  
vippes den ut  av vannet  når  båten forlates  for  en dag eller  mer.  Før  en påhengsmotor  lagres for  
vinteren, er det vanlig å kjøre den noen minutter i en bøtte med ferskvann. Dette vil rense kjølesystemet  
for salt, og dermed forhindre korrosjon i kanalene inne i motoren. 
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Notater:
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