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Sejladsplanlægning: 

Husk: 

Sejr venter den, som på forhånd har alle sager i orden – Folk kalder det held! 

Nederlag er sikret den, som ikke i tide har truffet de rigtige forholdsregler – 

Det kaldes uheld 

Citat Roald Amundsen 

Danmark har ved lovbekendtgørelse nr.163 af 10.april 1984, ratificeret Den internationale 

konvention, STCW-konvention (vedtaget 1978), som omhandler vagthold og sejladsplan-

lægning. Det betyder: inden en sejlads påbegyndes, er det vigtigt alle forhold, som kan få 

indflydelse på sejladsen undersøges, og der er taget behørige forholdsregler til imødegå-

else af opkommende uforudsete problemer. 

Inden sejladsen: 

 Udsæt kurslinier og marker i søkortet med en pil, som angiver den ønskede sejlret-

ning (skriv beh.k.rv sammen med pilen) 

 Udmål distancen (beh.dist., skriv dist. i søkortet)) 

 Beregn den tid sejladsen forventes at vare 

 Bestem den største tilladte afvigelse fra kurslinien (lanebredden) 

 Marker steder, hvorfra der ønskes en pladsbestemmelse og indtegn det i søkortet 

 Mærker 

 Punkt pejling 

 Pejling afstand 

HUSK: Brug mærke frem for pejling, pejling frem for afstand. Brug nære punkter 

frem for fjerne punkter. Brug stedlinier, som står vinkelret på hinanden, såfremt 

det er muligt 

 Marker drejepunkter og bestik beregn passage tidspunkterne af disse drejepunkter 

 ”Cross Index Range” (CIR) markeres i søkortet. Det er steder, hvor sejladsen kom-

mer tættest på kyststrækninger. Angiv afstanden i NM 

 Undersøg søkorts rettelser (Efterretninger for Søfarende – brug internettet 

 Undersøg: 

 grunde omkring kurserne (dybdekurver) 

 søkortnoter (står i søkortet) 

 broer (ved mange broer er der specielle bestemmelser, f.eks. maskindrevne 

skibe venter på sejlbåde). Gennemsejlingshøjde. Hvis der er oplukkelig bro, 

skal man være bekendt med de signaler, der er gældende for broen, ved an-

modning af gennemsejling, samt på hvilke tidspunkter den er betjent. Oplysnin-

ger findes i Dan danske Lods, Havnelodsen, Fiskeriårbogen og lignende vær-

ker. 
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 Krydsende el ledninger (brug ikke autopilot, idet elektrisk udstyr kan blive påvir-

ket ved passagen under/over ledningerne og fungere ustabilt eller ikke fungere) 

 Områder med sejladshindringer (naturområder med fredninger og skydeområ-

der) 

 Andre hindringer (udløb (rør), uddybningsområder m.m.) 

 Vanddybden skal være tilstrækkelig til at sikre, at båden ikke får en bundberø-

ring, når båden arbejder i søen (alt efter vejret, kan man sikre sig ved at benytte 

bådens dybgang plus én til to meter) 

 Samtidig hermed bearbejdes rutens enkelte ben omhyggeligt for at sikre, at den kan 

besejles sikkert 

 Undersøg vejrudsigten gennem DMI, Forsvarets Center for Operativ Oceanografi (fcoo) 

(på internettet). Vær meget opmærksom på vejr prognoserne 

 Tidevand er normalt ikke noget problem i indre danske farvande. Ved sejlads langs 

den jydske vestkyst vokser tidevandsforskellen jo længere syd på man kommer. 

Ved Esbjerg og i Vadehavet er den ca.1,5 meter. I dele af den tyske marsk område 

og på Elben er den op til 3 meter. I disse tilfælde er det nødvendigt at søge oplys-

ninger om strøm og vandstandsforhold FØR sejladsen begyndes. I nogle smalle 

farvande (Lillebælt, Storstrømmen, Karrebæk fjord, m.fl.) kan der løbe en betydelig 

strøm. Det kan nogle gange betale sig at søge oplysninger om denne strøm, især 

hvis man KUN benytter sejl. Strømmen kan ofte sætte med 2 – 4 knob. Oplysnin-

gerne kan findes i tidevandstabeller, strømatlas og Fiskeriårbogen 

 Når hele sejladsen er udsat i kortet og kontrolleret, måles alle waypoints (disse 

navngives på en fornuftig måde og udsættes i søkortet), kurser og distancer op og 

skrives i en samlet oversigt. Alle kurser rettes for misvisning og deviation. Misvis-

ning er angivet i søkortet, men deviationen kan bestemmes ud fra en deviationsta-

bel for den pågældende båd eller bestemmes på forskellige kurser. Forventede 

strømforhold og andre oplysninger, som er relevant for sejladsen 

 Hvis sejladsen skal foregå i udlandet, så – ud over de ovenfor nævnte – hvilke tilla-

delser/papirer, der skal medtages. 

 Meddel familie, venner, bekendte eller sejlklubber om sejlplanen giv dem en kopi. 

 

Under sejladsen: 

En sejlads er ikke afsluttet før skibet er vel fortøjet og rigget af i den påkommende havn. 

For en succesfuld sejlads, skal der foregå en løbende planlægning ud fra de ændringer, 

der opstår under sejladsen. MEN ”selv den bedste planlægning erstatter ikke svineheld”, 

så derfor kan der opstå store problemer under en sejlads. 

Årsager til, at den påkommende sted ikke nås til den fastsatte tid, kan være skib, besæt-

ning og/eller udefra kommende hændelser. Det er derfor vigtigt – og det er chefens (skip-

perens) pligt (jfr. Søloven), at: 

 Skibet løbende gennemgås for vandindtrængning, lækage i brædstofsystemerne, 

den stående rig o.lign. 
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 Skibet til stadighed er søklar (intet løst gods må kunne skabe ravage om bord) 

 Hyppige pladsbestemmelse ved brug af alle ombordværende systemer (GPS, ter-

restrisk navigation o lign.) 

 Nøje kontrol af vejret (opkommende frontsystem, kraftig skyudvikling, lytte på VHF 

ch.16 og vejrmeldingerne 

 Hvis det er nødvendig at fravige den planlagte sejlplan, så meddel til land, hvori fra-

vigelsen består 

 

DET KRÆVER HELD – OG DYGTIGHED – AT STÅ TIL SØS 
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Sikkerhed til søs 

Godt sømandsskab – sikke sejlads under alle forhold. 

Skippe/gast skal have til skibet. Skal kunne klare alle forhold. 

Skipperen: 

 den vigtigste faktor ombord 

 forudseende (løse problemerne FØR de opstår) 

 træffe sikkerhedsforanstaltningerne, hvis uheldet sker 

 godt kendskab til sejladsen for skibet 

 har ansvar for besætning og skib under sejladsen 

 uddelegere opgaver 

 fastlægger rutinerne ombord 

 sikre sig, at alle ombord ved hvordan udstyret i båden fungerer (bl.a. motor, toilet, 

lænse pumpe, nødraketter, redningsveste, brandslukkere, sikkerhedsseler o.lign.) 

Besætningen: 

 har ansvar for sig selv og for alle andre ombord 

 kontrollerer eget grej er i orden, ved fejl sikre, at det bliver repareret 

 tage del i skibets daglige rutiner 

 undgå irriterende mærkværdigheder 

 

Påklædning: 

 undgå afkøling 

 bestemmes af årstid og sejlads længde 

 FARVE: ORANGE eller GUL 

 hovedbeklædning varmetab ≈ 30% 

 handsker 

 undertøj to tyndere lag end et tykt 

 Strømper af uld  

 

Sikkerhedsudstyr (personligt): 

 Redningsvest eller sejlervest. Skal være CE mærket. Det fastsat ved lov af 1993, 

der skal være én vest /gast ombord, Læs Søsportens sikkerhedsråd brochure ”Fri-

tidssejlere veste giver tryghed”, 

 4 typer veste: 
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 50 N (Newton): beskyttet farvand og til gode svømmere. Vesten er ikke livre-

dende ved bevidstløshed 

 100 N. Bør kun anvendes i kystnære områder. Begrænset mulighed for at 

vende en person ved bevidstløshed 

 150 N. Kan anvendes i alle situationer. Kan vende en person ved bevidstløs-

hed. Er personen iført kraftigt sejlertøj, er det ikke sikkerhed for at vesten kan 

vende personen 

 275 N. Udviklet til havsejlads. Kan vende en person iført kraftigt sejlertøj ved 

bevidstløshed. Udstyret med fløjte, refleksbånd og lys. 

 Søsportens Sikkerhedsråds brochure: ”Bliv ombord” 

 

Bådens sikkerhedsudstyr: 

Skal sikre besætningen mest muligt. Ejer/reder/fører er forpligtet til at kende love og be-

stemmelser om skibes udrustning. Skal sikre skibet er udrustet med det nødvendige sik-

kerhedsudstyr: 

 redningsvest til hver person ombord 

 nødsignaler og opmærksomhedssignaler 

 kompas 

 anker med kæde/ankerline 

 øse og/eller lænse pumper 

 bjærgemærs (redningskrans) 

 kasteline 

 drivanker 

 lydgiver 

 vandtæt lygte 

 spejl 

 medicinkiste (førstehjælps kasse) 

 kniv 

 brandslukker/brandtæppe 

 bugserline 

 reservebrændstof 

 VHF radio 

 Søkort og navigationsudstyr 

 Værktøjskasse 

 Redningsflåde (ved sejlads i rum sø) 
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Fart og distancetabel 
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NAV.opgave 1. 

 

Du skal nu opmåle nogle kurser, positioner, samt distancer mellem forskellige sømærker, 

fyr, flydende og faste afmærkninger. 

1. Angiv positionen samt informationerne på Sletterhage fyr ____º____N_____º____E 

 ___________________________________________________________________ 

2.  Angiv positionen samt informationerne på Hjelm fyr           ____º____N_____º____E 

 ___________________________________________________________________ 

3. På position 56º06,4N 010º44,5E er placeret en afmærkning. Hvorledes benævnes 

 denne afmærkning og hvorledes skal den passeres 

 ___________________________________________________________________ 

4. På position 56º03,7N 010º40,6E er placeret en afmærkning. Hvorledes benævnes 

 denne afmærkning og hvorledes skal den passeres 

 ___________________________________________________________________ 

5. På position 56º05,1N 010º30,9E er placeret en afmærkning. Hvorledes benævnes 

 denne afmærkning og hvorledes skal den passeres 

 ___________________________________________________________________ 

6. På position 56º03,1N 010º25,8E er placeret en afmærkning. Hvorledes benævnes 

 denne afmærkning og hvorledes skal den passeres 

 ___________________________________________________________________ 

 

I det efterfølgende skal du opmåle distancer og beregne/aflæse tiden.  

HUSK NM(sømil) måles i venstre/højre side af søkortet.  

Tiden aflæses i ”Fart og Distance tabel”. 

7. Opmål distancen mellem Fl.R.3s (56º05,1N 010º30,9E) og YBY (56º03,1N 

 010º25,8E)   _________NM.  

Med en beholdende fart på 4 knob (kt), hvor lang tid tager det at tilbagelægge distan-

cen. ________t_________min 
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8. Opmål distancen mellem Fl.R.3s (56º09,0N 010º17,1E) og YBY (56º10,4N 

 010º18,2E)   _________NM 

Med en beholdende fart på 5 knob (kt), hvor lang tid tager det at tilbagelægge  di-

stancen. ________t_________min 

9.  Opmål beholdende kurs retvisende (beh.k.rv.) fra Fl.(3)G.10s (56º09,0N 010º17,1E) 

 og til Fl.R.3s (56º05,1N 010º30,9E)   _________º (Husk kurser angives med 3 cifre) 

 Opmål distancen ___________NM 

Med en beholdende fart på 4 knob (kt), hvor lang tid tager det at tilbagelægge  di-

stancen. ________t_________min 

10.  Opmål beh.k.rv. fra BYB (56º02,5N 010º32,2E) og til Fl.(2)10s (56º03,7N 

 010º40,6E)   ____________º (Husk kurser angives med 3 cifre) 

 Opmål distancen ___________NM 

Med en beholdende fart på 4 knob (kt), hvor lang tid tager det at tilbagelægge  di-

stancen. ________t_________min 

 

 

Sletterhage fyr   



Nav.opgave duelighedsopgaver 
BT 
2015-10-05 

12 
 

NAV.opgave 2. 

Du skal nu planlægge en sejlads mellem Marselisborg Marina og Ebeltoft. Du skal opmåle 

og angive beh.k.rv, distancer og beregne/aflæse tider. Din beh.fart er 4 kt. 

 

Marselisborg Marina 

 

Ebeltoft 
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NAV.opgave 3. 

Du skal nu planlægge en sejlads mellem Hou Marina (55°54,6N 010°15,4E) og Koldby 

Kaas (55°47,8N 010°31,7E). 

Du skal opmåle og angive beh.k.rv, distancer og beregne/aflæse tider. Din beh.fart er 5 kt. 

 

Hou Marina 

 

Koldby Kaas 
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NAV.opgave 4. 

Du skal nu planlægge en sejlads fra den grønne sideafmærkning 56°12,0N 010°36,7E, via 

den vestlige kompasafmærkning 56°05,7N 010°34,4E, den røde sideafmærkning Fl.R.3s 

56°05,2N 010°30,8E og frem til den grønne sideafmærkning Fl.G.3s 56°09,0N 010°17,1E. 

Du skønner, at vinden giver dig en afdrift på 20° for en NNW-lig vind (se eksempel nederst 

på siden) 

Du skal opmåle og angive beh.k.rv, beregne styrede kurs retvisende (st.k.rv.), distancer og 

beregne/aflæse tider. Din beh.fart er 5 kt. 

  

     

 

     

 

    

Bek.k.rv (søkort)    

Strøm 0° 0° 0° 

Sejl.k.rv    
Afdrift 20° (for en 
NNW-lig vind) 

 
20° 

 
20° 

 
20° 

St.k.rv    

    

Distance    

Tid    
 

Eksempel på ”at rette for AFDRIFT” 

 

                                        

 

 

 

 

 

St.rv. 032° 

Beh.rv. 052° 

(søkort) 

20° 
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I det efterfølgende skal misvisningen indregnes. HUSK: Kompasset ’s NORD peger mod 

den MAGNETISKE pol og IKKE den geografiske pol. Misvisningen er IKKE ens overalt i 

søkortet – ikke engang Aarhus kortet (søkort 112). Derfor skal der løbende rettes for den 

forskellige misvisning, hvor man nu planlægger sin sejlads. For at tydeliggøre misvisnings-

problemet, så sætter vi i denne opgave til misvisningen i Aarhus kortet (112) til W 10°. 

 

  

     

 

     

 

    

Bek.k.rv (søkort)    

Strøm 0° 0° 0° 

Sejl.k.rv    

Afdrift 20° (for en 
NNW-lig vind) 

 
20° 

 
20° 

 
20° 

St.k.rv    
mv. W  10°    

St.k.mv    
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NAV.opgave 5. 

Denne opgave består af to delopgaver. Først en planlægningsdel, og derefter en sejlads-

del.  

NB.: Der er i denne opgave INGEN pladsbestemmelse, hvilket der ALTID vil være under 

en sejlads. Det kommer senere. 

Planlægningsdel: 

Du skal forlægge motorsejleren ”ORION” - for motor - fra Endelave havn (55°45,8N 

010°16,3E) til Tunø havn (55°57,0N 010°27,3E).  

Motorsejlerens dybgang er 1,5 m, og sejlet fart er 6 kt.  

Du skal planlægge sejladsen fra den nordlige kompas afmærkning ved Endelave på pos.: 

55°45,8N 010°16,3E, vest om Svanegrund og til den røde afmærkning ved Tunø havn 

(55°57,0N 010°27,4E).  

Du skal i søkortet (se eksempel herunder): 

1.  indtegn alle kurser og angiv beh.k.rv 

2.  angiv Way Points (WP) – drejepunkter – skal angives med positioner 

3.  beregn/aflæs distancer og tider på de enkelte kurser 
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Sejladsdel: 

Misvisning i hele området E 4. Deviation som angivet sidst i opgaven.  

Der forventes en afdrift på 10 for en W-lig vind. 

Du afsejler fra Endelave kl.:1020. Kl.:1030 passeres den nordlige kompas afmærkning. 

Misvisning i hele området E 4. Deviation, som angivet i vedlagte tabel 

Udfyld fartøjets ”LOGBOG” – sidst i dette kompendium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nav.opgave duelighedsopgaver 
BT 
2015-10-05 

18 
 

Deviationstabel 

St.k.dv. Dv St.k.mv. 

000 W 2 358 

010 W 1 359 

020 0 020 

030 0 030 

040 0 040 

050 W 1 049 

060 W 2 058 

070 W 3 067 

080 W 5 075 

090 W 6 084 

100 W 7 093 

110 W 8 102 

120 W 9 111 

130 W 8 122 

140 W 7 133 

150 W 6 144 

160 W 4 156 

170 W 2 158 

180 E 2 182 

190 E 5 195 

200 E 8 208 

210 E 10 220 

220 E 11 231 

230 E 11 241 

240 E 11 251 

250 E 10 260 

260 E 8 268 

270 E 6 276 

280 E 4 284 

290 E 2 292 

300 0 300 

310 W 2 308 

320 W 3 317 

330 W 3 327 

340 W 3 337 

350 W 3 347 

360 W 2 358 
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NAV.opgave 6. 

Pladsbestemmelse: 

For at sikre en sikker sejlads, er det vigtigt til stadighed at pladsbestemme skibets position. 

Denne plads bestemmelse foregår ved udsættelse af flere stedlinier i søkortet. 

En terrestrisk stedlinie kan tegnes/beregnes ud fra én af tre muligheder: 

- Mærke 

- Pejling 

- Afstand 

 

Mærke: Denne stedlinie kræver KUN to faste mærker (bøjer, bygninger, pynte o.lign.), 

 som er angivet i søkortet – og ingen beregninger. 

  

 To eksempler:  

 

 

                       
 

 

 

       

                     

 

Opgaver:  

1.  Du befinder dig i området nogle NM øst af Aarhus havn. Du ser Egå kirke 

 (56°13,0N 010°16,0E) ≠ med Fl.G.3s (56°10,5N 010°18,2E), samtidig ser du TV 

 mast LtV Jelshøj (56°05,9N 010°13,0E) ≠ med Fl.G.3s (56°09,0N 010°17,1E). 

1.1  Indtegn de to stedlinier i søkortet. 

1.2  Bestem din position. 
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2.  Du befinder dig i området øst af Tunø. Du ser den grønne afmærkning (55°58,5N 

 010°28,7E) ≠ med Fl.G.3s (55°57,4N 010°28,8E), samtidig ser du Tunø fyr 

 (55°57,0N 010°26,6E) ≠ med Tunø havnefyr F.R. (55°56,9N 010°27,3E). 

2.1  Indtegn de to stedlinier i søkortet. 

2.2  Bestem din position. 

 

Pejling: Denne stedlinie kræver en BEREGNING, da den altid bestemmes ved brug af et 

 pejlekompas. Det betyder, at pejlingen skal korrigeres for deviation og misvis-

 ning. Til duelighedsbeviset er alle pejlinger – pejling misvisende  (P.mv.), og skal 

 derfor KUN rettes for misvisningen. 

 Eksempel: 

                                                  

                                                                                                                

P.mv 283° 

mv.W 7° 

P.rv 276° 

 

VIGTIGT: Først når pejlingerne er blevet rettet for misvisningen, kan de udsættes i søkor-

tet. 

I de efterfølgende to opgaver er mv.E 5°. 

3. Du befinder dig i området NW af Tunø. Du ser den røde afmærkning (55°57,5N 

 010°23,7E) ≠ med den grønne sideafmærkning (55°58,2N 010°23,6E), samtidig  pej-

ler du Tunø fyr (55°57,0N 010°26,6E) i P.mv 132°. 

3.1  Beregn P.rv 

3.2 Indtegn de to stedlinier i søkortet. 

3.3  Bestem din position. 
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4. Du befinder dig i området E af Samsø. Du pejler Hatterrev fyr DW 3 Fl.Y.3s 

 (55°54,1N 010°51,7E) i P.mv 087°, samtidig pejler Hatter barn DW 6 Fl.(4)Y 10s 

 (55°53,1N 010°50,1E) i P.mv 145°. 

4.1  Beregn P.rv 

4.2 Indtegn de to stedlinier i søkortet. 

4.3  Bestem din position. 

4.4 Angiv dybden på den fundne position. 

 

Afstand: Denne stedlinie (som vil være en del af en cirkelbue), er meget usikker. Derfor vil 

 den KUN være aktuel ved bestemmelse af kimmingsafstand til fyr – og det tager 

 vi senere. 
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NAV.opgave 7. 

Hjælpemidler: 

Tekstbog i navigation, søkort nr.112 Aarhus bugt (WGS 84), skrive- og tegneredskaber. 

Fart og distancetabel. 

Opgavebeskrivelse: 

Opgaven består af en planlægningsdel og en sejladsdel. Alle beregninger til løsning af de 

enkelte spørgsmål skal være vist. Alle kurser, tider og observationer skal skrives/udsættes 

i søkortet. 

Planlægningsdel: 

Du er skipper på en motorbåd på 26 fod med en dybgang på 0,8 m og en sejlet fart på 6 

knob. Motorbåden skal forlægges fra Skødshoved Bro (5610,9’N 01022,4’E) og til Egå 

Marina (5612,6’N 01017,5’E). Du skal planlægge ruten via afmærkningen Fl.(5)Y20s på 

pos.: 5610,7’N 01020,8’E 

Du skal i søkortet: 

1. indtegne alle kurser og angive beh.k.rv 

 

2. angiv Way Points (WP) (start - /slut positioner og drejepunkter) skal angives med 

 positioner 

3. beregn/aflæs distancer og tider på de enkelte kurser 

Sejladsdel: 

Misvisning i hele området W 5. Deviation som angivet i nav.bog.  

Der forventes en afdrift på 8 for en SW-lig vind. 

Du afsejler fra Skødshoved Bro kl.:1920, log visning 87,3. 

4. hvilken kurs skal du styre efter kompasset (St.k.dv.) 

Efter nogen tids sejlads, ser du Fl.G.3s (5610,5’N 01018,2’E) ≠ med Aarhus Domkirke 

(5609,4’N 01012,6’E). Samtidig pejler du Egå kirke i P.mv.313°. 

5. hvad er din position 

 

6. har din afdrift været større eller mindre end de forventede 10 for den SW-lige vind 
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Deviationstabel 

St.k.dv. Dv St.k.mv. 

000 W 1 359 

010 E 1 011 

020 E 3 023 

030 E 5 035 

040 E 6 046 

050 E 6 056 

060 E 6 066 

070 E 5 075 

080 E 3 083 

090 E 1 091 

100 W 1 099 

110 W 3 107 

120 W 5 115 

130 W 6 124 

140 W 6 134 

150 W 6 144 

160 W 5 155 

170 W 3 157 

180 W 1 179 

190 E 1 191 

200 E 3 203 

210 E 5 215 

220 E 6 226 

230 E 6 236 

240 E 6 246 

250 E 5 255 

260 E 3 263 

270 E 1 271 

280 W 1 279 

290 W 3 287 

300 W 5 295 

310 W 6 304 

320 W 6 314 

330 W 6 324 

340 W 5 335 

350 W 3 347 

360 W 1 359 
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NAV.opgave 8. 

Hjælpemidler: 

Tekstbog i navigation, søkort nr.112 Aarhus bugt (WGS 84), skrive- og tegneredskaber. 

Fart og distancetabel. 

Opgavebeskrivelse: 

Opgaven består af en planlægningsdel og en sejladsdel. Alle beregninger til løsning af de 

enkelte spørgsmål skal være vist. Alle kurser, tider og observationer skal skrives/udsættes 

i søkortet. 

NB.: Hvis der i opgaven er angivet en afmærkning, som IKKE findes på dit søkort, så 

skal du bruge den angivne position for afmærkningen. 

 
Planlægningsdel: 

Du er skipper på en motorsejler på 32 fod med en dybgang på 1,8 m og en sejlet fart på 7 

knob. Motorsejleren skal forlægges fra Ballen (5549,0’N 01038,5’E) og til Øer Marina 

anduvningsbøje (5608,8’N 01039,9’E) via Lindholm dyb. 

Du skal i søkortet: 

1. indtegn alle kurser og angiv beh.k.rv 

2. angiv Way Points (WP) (start - /slut positioner og drejepunkter) skal angives med 

 positioner 

3.  beregn/aflæs distancer og tider på de enkelte kurser 

Sejladsdel: 

Misvisning i hele området E 4. Deviationstabel som angivet sidst i opgaven.  

Der forventes en afdrift på 5 for en NW-lig til N-lig vind til kuling. 

Du afsejler fra Ballen kl.:2030, din log viser 17,3. 

4. hvilken kurs skal du styre efter kompasset (St.k.dv.) 

Efter nogen tids sejlads, ser du Fl.R.3s (5557,0’N 01043,6’E) ≠ (5556,2’N 

01044,0’E). Samtidig pejler du (5554,9’N 01042,9’E) i P.mv 251 

5. hvad er din position 

6. har din afdrift været større eller mindre end de forventede 5 for den W-lige vind 
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7. i hvilket interval ligger dybden på den pågældende position 

8. hvad viser din log på den pågældende position 

 

Fra denne position sætter du din st.k.dv til 337. 

9. hvad er din beh.k.rv 

10. hvor tæt passerer du de to sideafmærkninger Fl.R.3s (5557,0’N 01043,6’E) og

 (5556,2’N 01044,0’E) 

11. hvad oplyser søkortet om Sletterhage fyr (5605,7’N 01030,8’E) 
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Deviationstabel 

St.k.dv. Dv St.k.mv. 

000 W 1 359 

010 E 1 011 

020 E 3 023 

030 E 5 035 

040 E 6 046 

050 E 6 056 

060 E 6 066 

070 E 5 075 

080 E 3 083 

090 E 1 091 

100 W 1 099 

110 W 3 107 

120 W 5 115 

130 W 6 124 

140 W 6 134 

150 W 6 144 

160 W 5 155 

170 W 3 157 

180 W 1 179 

190 E 1 191 

200 E 3 203 

210 E 5 215 

220 E 6 226 

230 E 6 236 

240 E 6 246 

250 E 5 255 

260 E 3 263 

270 E 1 271 

280 W 1 279 

290 W 3 287 

300 W 5 295 

310 W 6 304 

320 W 6 314 

330 W 6 324 

340 W 5 335 

350 W 3 347 

360 W 1 359 
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NAV.opgave 9. 

Hjælpemidler: 

Tekstbog i navigation, søkort nr.112 Aarhus bugt (WGS 84), skrive- og tegneredskaber. 

Fart og distancetabel. 

Opgavebeskrivelse: 

Opgaven består af en planlægningsdel og en sejladsdel. Alle beregninger til løsning af de 

enkelte spørgsmål skal være vist. Alle kurser, tider og observationer skal skrives/udsættes 

i søkortet. 

NB.: Hvis der i opgaven er angivet en afmærkning, som IKKE findes på dit søkort, så 

skal du bruge den angivne position for afmærkningen. 

 
Planlægningsdel: 
Du er skipper på en motorbåd på 26 fod med en dybgang på 1,0 m og en sejlet fart på 6 

knob. Du ligger ankret til en ankringsbøje i Begtrup vig (5610,2’N 01031,3’E). Din og be-

sætnings plan var, at sejle fra Begtrup vig og til Tunø. Men på grund af et lavtryk i Nordsø-

en, der hurtigt bevæger sig ENE retning med en tiltagende kraftig vind i Kattegat/Aarhus 

bugt området, vælger du at sejle tilbage til Egå Marina.  

Du skal i søkortet: 

1. indtegn alle kurser og angiv beh.k.rv 

2. angiv Way Points (WP) (start - /slut positioner og drejepunkter) skal angives med 

 positioner 

3. beregn/aflæs distancer og tider på de enkelte kurser 

Det forventes, at lavtrykket hurtigt vil bevæge sig fra Nordsøen og til Skagerrak 

4. hvordan forventer du ændringen af vindretningen og hastighed 

Sejladsdel: 

Misvisning i hele området W 4. Deviationstabel sidst i opgaven.  

Der forventes en afdrift på 5 for en NW-lig til N-lig vind til kuling. 

Du afsejler fra ankringsbøjen kl.:1330, din log viser 53,8. 

5. hvilken kurs skal du styre efter kompasset (St.k.dv.) 

Efter nogen tids sejlads, pejler du samtidig Vistofte kirke (5611,6’N 01030,6’E) i P.mv 

043 og Fejrup kirke (5608,0’N 01030,5’E) i P.mv 123 
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6.  hvad er din position 

Du forventer nu en afdrift på 12 for den tiltagende vind. 

Fra denne position sætter du din st.k.dv til 291. 

7.  hvad er din beh.k.rv 

8.  hvad er din passage afstand til kysten ved Molshoved 

9.  hvad oplyser søkortet om Tunø fyr (5557,0’N 01026,6’E) 
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Deviationstabel 

 

St.k.dv. Dv St.k.mv. 

000 E 1 001 

010 E 2 012 

020 E 3 023 

030 E 4 034 

040 E 5 045 

050 E 7 057 

060 E 8 068 

070 E 9 079 

080 E 9 089 

090 E 8 098 

100 E 7 107 

110 E 5 105 

120 E 4 124 

130 E 3 133 

140 E 2 142 

150 E 1 151 

160 0 160 

170 W 1 169 

180 W 2 178 

190 W 3 187 

200 W 5 195 

210 W 6 204 

220 W 7 213 

230 W 9 221 

240 W 10 230 

250 W 10 240 

260 W 11 249 

270 W 11 259 

280 W 10 270 

290 W 8 282 

300 W 7 293 

310 W 5 305 

320 W 4 316 

330 W 3 327 

340 W 2 338 

350 0 350 

360 E 1 001 
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NAV.opgave 10. 

Hjælpemidler: 

Tekstbog i navigation, søkort nr.112 Aarhus bugt (WGS 84), skrive- og tegneredskaber. 

Fart og distancetabel. 

 

Opgavebeskrivelse: 

Opgaven består af en planlægningsdel og en sejladsdel. Alle beregninger til løsning af de 

enkelte spørgsmål skal være vist. Alle kurser, tider og observationer skal skrives/udsættes 

i søkortet. 

NB.: Hvis der i opgaven er angivet en afmærkning, som IKKE findes på dit søkort, så 

skal du bruge den angivne position for afmærkningen. 

 
Planlægningsdel: 
 
Du er skipper på en motorbåd på 35 fod med en dybgang på 1,5 m og en sejlet fart på 6 

knob. Motorbåden skal forlægges fra Norsminde Lystbådehavn (5601,5’N 01016,1’E) og 

til Mårup havn (5556,2’N 01033,1’E). Du indlægger en sikkerhedsafstand til Asmindør 

hage på 0,1NM. 
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Du skal i søkortet: 

1. indtegn alle kurser og angiv beh.k.rv 

2. angiv Way Points (WP) (start - /slut positioner og drejepunkter) skal angives med po-

sitioner 

3. beregn/aflæs distancer og tider på de enkelte kurser 

Sejladsdel: 

Misvisning i hele området W 6. Deviationstabel sidst i opgaven.  

Der forventes en afdrift på 5 for en jævn til frisk SSW-lig vind. 

Du afsejler fra Norsminde og kl.:1530 passerer du den yderste røde afmærkning ved ind-

sejling til Norsminde, din log viser 683,2. 

4. hvilken kurser skal du styre efter kompasset (St.k.dv.) på de to første ben 

Efter nogen tids sejlads, pejler du TV masten ”LtV Jelshøj” (5606,0’N 01013,0’E) i P.mv 

325 og Sletterhage fyr (5605,7’N 01030,7’E) i P.mv 048 

5.  hvad er din position 

Du forsætter på samme kurs, og kort tid efter ser du den viste afmærkning ret for 

6. hvad betyder denne afmærkning 

 

 

Du ændrer din St.k.dv til 140 

7. hvad er din beh.k.rv 
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Deviationstabel 

 

St.k.dv. Dv St.k.mv. 

000 W 2 358 

010 W 1 359 

020 0 020 

030 0 030 

040 0 040 

050 W 1 049 

060 W 2 058 

070 W 3 067 

080 W 5 075 

090 W 6 084 

100 W 7 093 

110 W 8 102 

120 W 9 111 

130 W 8 122 

140 W 7 133 

150 W 6 144 

160 W 4 156 

170 W 2 158 

180 E 2 182 

190 E 5 195 

200 E 8 208 

210 E 10 220 

220 E 11 231 

230 E 11 241 

240 E 11 251 

250 E 10 260 

260 E 8 268 

270 E 6 276 

280 E 4 284 

290 E2 292 

300 0 300 

310 W 2 308 

320 W 3 317 

330 W 3 327 

340 W 3 337 

350 W 3 347 

360 W 2 358 
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NAV.opgave 11. 

Hjælpemidler: 

Tekstbog i navigation, søkort nr.112 Aarhus bugt (WGS 84), skrive- og tegneredskaber. 

Fart og distancetabel. 

Opgavebeskrivelse: 

Opgaven består af en planlægningsdel og en sejladsdel. Alle beregninger til løsning af de 

enkelte spørgsmål skal være vist. Alle kurser, tider og observationer skal skrives/udsættes 

i søkortet. 

NB.: Hvis der i opgaven er angivet en afmærkning, som IKKE findes på dit søkort, så 

skal du bruge den angivne position for afmærkningen. 

 
Planlægningsdel: 
Du er skipper på en motorsejler på 42 fod med en dybgang på 1,8 m og en sejlet fart på 7 

knob. Motorsejleren skal forlægges fra Langør (5554,6’N 01038,5’E) og til Egå Marina 

(5612,6’N 01017,6’E). På grund af lægtvand ved Klepperne og Issehoved Flak vælger 

du at planlægge sejladsen øst og nord om dette lægt vandsområde. 

NB.: Du skal begynde din planlægning fra  på pos.: 5556,2’N 01039,1’E 

 

 

Du skal i søkortet: 

1. indtegn alle kurser og angiv beh.k.rv 

2. angiv Way Points (WP) (start - /slut positioner og drejepunkter) skal angives med 

 positioner 

3. beregn/aflæs distancer og tider på de enkelte kurser 
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Sejladsdel: 

Misvisning i hele området W 6. Deviationstabel på bagsiden af opgaven.  

Der forventes en afdrift på 8 for en jævn til frisk NE-lig vind. 

Du afsejler fra Langør og kl.:2245, log 47,9. 

4. hvilken kurser skal du styre efter kompasset (St.k.dv.) på de to første ben 

Kl.:2345, log 55,0 passerer du nordmærket på pos.: 5601,7’N 01034,4’E. 

Efter nogen tids sejlads, pejler du Hjelm fyr (5608,0’N 01048,3’E) i P.mv 062 og Sletter-

hage fyr (5605,7’N 01030,7’E) i P.mv 345 

5. hvad er din position 

Du ændrer din St.k.dv til 355 

6. hvad er din beh.k.rv 

7. hvad er minimum passage afstand til  Lillegrund (5602,5’N 01032,1’E) 
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Deviationstabel 

St.k.dv. Dv St.k.mv. 

000 W 1 359 

010 E 1 011 

020 E 3 023 

030 E 5 035 

040 E 6 046 

050 E 6 056 

060 E 6 066 

070 E 5 075 

080 E 3 083 

090 E 1 091 

100 W 1 099 

110 W 3 107 

120 W 5 115 

130 W 6 124 

140 W 6 134 

150 W 6 144 

160 W 5 155 

170 W 3 157 

180 W 1 179 

190 E 1 191 

200 E 3 203 

210 E 5 215 

220 E 6 226 

230 E 6 236 

240 E 6 246 

250 E 5 255 

260 E 3 263 

270 E 1 271 

280 W 1 279 

290 W 3 287 

300 W 5 295 

310 W 6 304 

320 W 6 314 

330 W 6 324 

340 W 5 335 

350 W 3 347 

360 W 1 359 
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NAV.opgave 12. 

 

Hjælpemidler: 

Tekstbog i navigation, søkort nr.112 Aarhus bugt (WGS 84), skrive- og tegneredskaber. 

Fart og distancetabel. 

 

Opgavebeskrivelse: 

Opgaven består af en planlægningsdel og en sejladsdel. Alle beregninger til løsning af de 

enkelte spørgsmål skal være vist. Alle kurser, tider og observationer skal skrives/udsættes 

i søkortet. 

NB.: Hvis der i opgaven er angivet en afmærkning, som IKKE findes på dit søkort, så 

skal du bruge den angivne position for afmærkningen. 

 
Planlægningsdel: 

Du er skipper på en motorbåd på 28 fod med en dybgang på 1,2 m og en sejlet fart på 5 

knob. Du har planlagt en tur fra Egå Marina (5612,6’N 01017,6’E) til Ebeltoft. På grund af 

tiltagende vind fra SE, forlægger du til fortøjningsbøjen ved Stavsøre (5608,8’N 

01029,9’E). Vejrmeldingen lover endnu mere tiltagende vind fra SE, drejende til S og vi-

dere til SSW. 

Derfor vælger du nu at sejle tilbage til Egå Marina (5612,6’N 01017,6’E). På grund af den 

tiltagende vind, vælger du en sikkerhedsafstand til kysten ved Mols hoved på 0,5NM. 

 

Du skal i søkortet: 

1. indtegn alle kurser og angiv beh.k.rv 

2. angiv Way Points (WP) (start - /slut positioner og drejepunkter) skal angives med 

 positioner 

3.  beregn/aflæs distancer og tider på de enkelte kurser 

Sejladsdel: 

Misvisning i hele området E 5. Deviationstabel på bagsiden af opgaven.  

Der forventes en afdrift på 10 for en jævn til frisk S-lig vind. 
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Du afsejler mod Egå Marina kl.:0245, din log viser 377,2. 

4. hvilken kurser skal du styre efter kompasset (St.k.dv.) på de to første ben 

Efter nogen tids sejlads, pejler du Søsterhøj TV mast Fl W 2s (5605,9’N 01013,0’E) i 

P.mv 251 og samtidig ser du Tunø fyr Oc 5s (5557,0’N 01026,6’E) skifte fra grøn til rød. 

5. hvad er din position 

Du ændrer din St.k.dv til 276 

6. hvad er din beh.k.rv 

7. hvad er din minimum passage afstand til  Fl 3s (5610,5’N 01018,2’E) 
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Deviationstabel 

St.k.dv. Dv St.k.mv. 

000 W 1 359 

010 E 1 011 

020 E 3 023 

030 E 5 035 

040 E 6 046 

050 E 6 056 

060 E 6 066 

070 E 5 075 

080 E 3 083 

090 E 1 091 

100 W 1 099 

110 W 3 107 

120 W 5 115 

130 W 6 124 

140 W 6 134 

150 W 6 144 

160 W 5 155 

170 W 3 157 

180 W 1 179 

190 E 1 191 

200 E 3 203 

210 E 5 215 

220 E 6 226 

230 E 6 236 

240 E 6 246 

250 E 5 255 

260 E 3 263 

270 E 1 271 

280 W 1 279 

290 W 3 287 

300 W 5 295 

310 W 6 304 

320 W 6 314 

330 W 6 324 

340 W 5 335 

350 W 3 347 

360 W 1 359 
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Kursretteskema 

Jeg har opmålt en kurs i søkortet. Hvad skal jeg styre efter kompasset? 

Fra SØKORT                         beh.k.rv.  

           (mod strømmen)                 strøm____________________     

                                               sejl.k.rv 

            (mod vinden)                     afdrift____________________     

                                               st.k.rv 

           (W = +   E = - )                    mv     ____________________    

                                               st.k.mv. 

           (W = +   E = - )                    dv     ____________________    

Til KOMPAS                          st.k.dv 

 

Jeg styrer en fast kurs og aflæser kompasset. Hvor kommer jeg hen? 

Fra KOMPAS                         st.k.dv 

.           (W = -  E = + )                    dv     ____________________    

                                               st.k.mv. 

            (W = -   E = + )                   mv     ____________________    

                                               st.k.rv 

            (med vinden)                      afdrift____________________ 

                                               sejl.k.rv 

            (med strømmen)                strøm____________________     

 Til SØKORT                          beh.k.rv    

_______________________________________________________________________ 

Pejleretteskema 
Over styrekompas MED deviation 

Fra KOMPAS                         p.dv 

.           (W = -   E = + )                   dv     _________        

                                               p.mv. 

            (W = -   E = + )                   mv     _________  

Til SØKORT                           p.rv    
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Kursretteskema 

Jeg har opmålt en kurs i søkortet. Hvad skal jeg styre efter kompasset? 

Fra SØKORT                         beh.k.rv.  

           (mod strømmen)                 strøm____________________     

                                               sejl.k.rv 

            (mod vinden)                     afdrift____________________     

                                               st.k.rv 

           (W = +   E = - )                    mv     ____________________    

                                               st.k.mv. 

           (W = +   E = - )                    dv     ____________________    

Til KOMPAS                          st.k.dv 

 

Jeg styrer en fast kurs og aflæser kompasset. Hvor kommer jeg hen? 

Fra KOMPAS                         st.k.dv 

.           (W = -  E = + )                    dv     ____________________    

                                               st.k.mv. 

            (W = -   E = + )                   mv     ____________________    

                                               st.k.rv 

            (med vinden)                      afdrift____________________ 

                                               sejl.k.rv 

            (med strømmen)                strøm____________________     

 Til SØKORT                          beh.k.rv    

_______________________________________________________________________ 

Pejleretteskema 
Over styrekompas MED deviation 

Fra KOMPAS                         p.dv 

.           (W = -   E = + )                   dv     _________        

                                               p.mv. 

            (W = -   E = + )                   mv     _________  

Til SØKORT                           p.rv    
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Opgave i farvandsafmærkning 

Dette er en opgave i forståelse af udlagte farvandsafmærkninger. 

Søkortet på næste side viser indsejlingen til Fjordby. Der er udlagt en del sømærker, du 

får nu muligheden for at bestemme, hvilke typer af afmærkninger, der bør anvendes, samt 

forsyne dem med farve, topbetegnelse og fyrkarakter – hvis du mener, der bør være lys på 

det pågældende sømærke. 

Der er desuden to vinkelfyr, der i forbindelse med to fyrlinier leder ind til byen. Sæt de rig-

tige farver på fyrvinklerne – HUSK hvidt lys leder over frit vand, og normalt grøn vinkel til 

stb og rød vinkel til bb, når man sejler MOD fyret. Fyrene anviser TRE mulige farbart vand 

ind gennem fjorden – FIND DEM. 

Opgaven kan læses på flere forskellige måder. Diskuter din løsning med dine holdkamme-

rater og senere din dygtige underviser/lærer. 
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Logbog for 
 
_________ 

 
SEJLADS 

 

Fra:  

______________________________________________ 
 
Til:   
_________________________________________ 
 

 

DATO: 
 
 
 
År: 

 
 

 
Kl.: 

 
Styret kurs 
devierende 

 
Devia-

tion 

 
Misvis-

ning 

 
Afdrift 

Beholdende 
kurs retvi-

sende 

 
Logvisning 

 
Distance 

 
Vind, sø, 

vindstyrke 

Vejr: 
sigt og 

barometer 

 
Observationer/ 
bemærkninger 
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Logbog for 
 
_________ 

 
SEJLADS 

 

Fra:  

______________________________________________ 
 
Til:   
_________________________________________ 
 

 

DATO: 
 
 
 
År: 

 
 

 
Kl.: 

 
Styret kurs 
devierende 

 
Devia-

tion 

 
Misvis-

ning 

 
Afdrift 

Beholdende 
kurs retvi-

sende 

 
Logvisning 

 
Distance 

 
Vind, sø, 

vindstyrke 

Vejr: 
sigt og 

barometer 

 
Observationer/ 
bemærkninger 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
           
 


