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Velkommen om bord       
 
Du vil bli sjøspeider, og derfor må du naturligvis få rede på hva 
du gir deg i kast med.  
 
Ordet sjøspeider består som du ser egentlig av to ord - sjø og 
speider.  
  
Sjø innebærer at du vil lære en del om sjøen og livet på den. 
Det tar mange år å bli fullbefaren på sjøen. Og en sjøspeider 
som har vært med en del år skal ikke bare seile og styre en båt, 
men må også kunne knuter, spleise, reparere seil, lage mat, 
navigere, og kunne klare alt som kan hende ombord. 
 
Hva speider innebærer er det betydelig vanskeligere å lese seg 
til. Du må gå inn for å være real og en god kamerat. Du må 
være hjelpsom, ikke bare mot dine kamerater, men også 
hjemme og ute. Du taler sant og svikter ikke. En sjøspeider er 
en speider som har lovet etter beste evne å være åpen for Gud, 
hjelpe andre og leve etter speiderloven. Dette er nemlig alle 
speideres løfte. 
 
Speiderprogrammet bygger på patruljesystemet. Det betyr at du 
blir med i en speiderpatrulje enten du er med i en enhet for helt 
unge, eller for de som er noe eldre. Patruljen holder sammen på 
alle møter og turer. For de yngste er det lederne som står for 
det meste av programmet, men etter hvert som du blir eldre, vil 
patruljen ha et mer selvstendig liv. Sjøspeiderpatruljen er noe 
forunderlig. Den er en kameratgjeng som aldri er ferdig. Det 
beror på deg og dine kamerater om det skal bli en riktig 
sjøspeiderpatrulje, en slik der alle har sine oppgaver, der ingen 
svikter patruljens beslutninger, møter og turer, en gjeng der alle 
kjenner ansvar for at patruljen skal gå framover. 
 
Dine ledere, kameratene og livet på sjøen og i naturen ellers 
krever at du har lært deg noe. For å henge med i patruljen, må 
du lære speider- og sjøspeiderferdighetene. 
 
Som sjøspeider får du komme ut på sjøen. Men vær forberedt 
på at det ikke ligger noen elegante båter ferdigpusset og rigget 
til å ta imot deg når våren kommer.  
Du må hjelpe til med oppussing av båtene, og med å skaffe 
penger til vedlikehold, til istandsetting og til utstyr. 
 
Det kreves en hel del av deg. Til gjengjeld får du oppleve det 
eventyret som ligger i å komme ut på sjøen med greie kame-
rater og ikke bare som passasjer.                      
 
Da gjenstår bare å gratulere deg og ønske deg god seilas.      
 
Lykke til - velkommen ombord!        
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SVØMMING  
1. Vis at du føler deg trygg i sjøen, enten du kan svømme, 

eller med redningsvest. 
   

    
 

Ingen kan si at han behersker det "våte element" uten å kunne 
svømme ordentlig. For alle som ferdes i båt, må det være en 
selvfølge å lære å svømme.                              
All svømmeopplæring bør starte med tilvenning til å ha 
ansiktet under vann. Det må legges vekt på å svømme i 
vannrett stilling, ikke med hodet løftet for å unngå å få vann i 
munn og nese, da bruker du altfor mye energi. 
 

Det er ikke nok å kunne svømme 25 meter på grunt vann eller i 
et svømmebasseng. Du må trene på dypt vann og når det er litt 
sjø. Da må du ikke bli urolig eller utmattet. Skulle en bølge 
skylle over hodet ditt, må du ikke få panikk av den grunn, men 
rolig og uten å bruke for mye krefter svømme videre. Helst bør 
du kunne svømme et par hundre meter under slike forhold. 
 

På figuren ser du de riktige stillingene.  
Lær deg også til å veksle mellom brystsvømming og 
ryggsvømming. Da sparer du på kreftene.  
 

Svømming er ikke noe du lærer deg i en bok. Det skal praksis 
til. Og før du stikker ut i båt, må du føle deg trygg i vannet. 
 

Når vi er om bord i en mindre båt bruker vi alltid redningsvest, 
også om vi kan svømme. Skulle du falle i vannet vil du da 
flyte, og det hjelper deg til å føle deg trygg ved ferdsel på 
sjøen. 
    

SJØVETT    
 

2. Ha kunnskap om innholdet i sjøvettreglene, og vise 
at du praktiserer disse 

    
 

Det hører til godt sjømannskap at du ikke drar ut på sjøen før 
du vet hva som kreves av deg. Du må kunne beherske båten i 
alle situasjoner. Ellers risikerer du ikke bare liv og lemmer for 
deg selv, men du er også en fare for andre. For å kunne 
manøvrere en stor båt, må du først kunne beherske en liten båt.      
 

De viktigste reglene for godt sjømannskap er samlet i 
SJØVETTREGLENE, og du skal kjenne innholdet i reglene. 
Du må også vise at du praktiserer reglene når du ferdes på 
sjøen, så la oss se litt på dem før du legger ut. 
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REGEL NR. 1. TENK SIKKERHET. 
Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen. 
 

Kunnskaper. 
Du trenger mye kunnskaper om du skal ferdes sikkert på sjøen. 
Det er bl.a. kunnskap om hvordan du skal opptre om bord i 
båten, og regler som gjelder hvordan du skal opptre når du 
møter andre båter. 
 

Planlegging. 
Du må også planlegge turen. Jo større båt du har, og hvor langt 
du skal, bestemmer bl.a. de forholdsregler du må ta før du 
legger ut. 
  

Hver båt, stor eller liten, må holdes i god sjømannsmessig 
stand. Fra gammelt av hadde sjøfolk et skarpt øye for hvordan 
en båt skulle se ut og hvilken stand den skulle være i. Dra aldri 
ut på tur med en båt som lekker.  
 

Det sier seg selv at båten ikke må overbelastes, men likevel 
hender det ofte at det gjøres. Er det stille og sjøen er rolig når 
du drar ut, kan båten flyte høyt nok, men blåser det opp eller 
det kommer bølger fra en annen båt, kan du fort ligge i sjøen. 
Det er bedre å ro flere ganger enn å overbelaste båten. En over-
belastet båt er mer ustø, vanskeligere å manøvrere og gir 
dårligere sikt for roer eller rormann. Dessuten er den mer utsatt 
for vær og vind. Last og bagasje må du om mulig legge i 
bunnen av båten. 
 

Si alltid fra hvor du drar, og hvor lenge du blir borte. Skulle 
noe hende, er det godt at noen vet hvor du har lagt veien. 
Skulle du av en eller annen grunn bli forsinket, så meld fra om 
dette så snart som mulig, slik at du ikke blir meldt savnet. 
 

Sitt rolig i småbåter. Skal noen bytte plass, må bare én reise seg 
om gangen. 
 

En båt er ikke leketøy. Vi ser ofte barn og ungdommer som 
morer seg i båten med å få den til å vippe fra side til side. I en 
gjeng som morer seg slik er ikke alle like svømmedyktige, og i 
virvaret omkring båten når den hvelver, kan lett en forsvinne 
uten at de andre blir oppmerksomme på det. Dessuten kan dere 
bli truffet av årer, tiljer og båten selv når den går rundt, eller 
dere kan bli viklet inn i dreggline, garn, tauverk og liknende, så 
alvorlig at noen kan drukne. Det tar seg også forferdelig dårlig 
ut når noen behandler båten på den måten. 
 

I en mindre seilbåt er det mange ungdommer som sitter i le side 
for å få båten til å legge seg mest mulig over. Da seiler båten 
dårligere, og det tar seg dårlig ut. Det viktigste er likevel at 
faren for kullseiling blir betydelig større. Sitt derfor alltid i lo 
side av båten. Da har du også lettere for å komme deg klar av 
seil, tauverk mm. om båten skulle kullseile. 
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Bytte av plass om bord. 
Bli helst sittende i ro når du er ombord i småbåter. Når en 
plasserer seg i båten, må en sette seg slik at båten blir i 
likevekt, og så skal en holde seg på plass under turen.  
Bytter en roer, må det vises stor forsiktighet, og du bør forsøke 
å holde deg så lavt som mulig i båten når en bytter, og bare en 
må reise seg om gangen. 
 

Fottøy i båt. 
Bruk sko med godt mønstret gummisåle i båt. Med dem glir du 
ikke så lett som med sko med lærsåle. Dessuten virker en 
lærsåle lett som sandpapir på malte og lakkerte flater, og på 
flater av plast.  
 

REGEL NR. 2. TA MED NØDVENDIG UTSTYR. 
Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig. 
 

Før båten skal brukes må du se etter at du har det nødvendige 
utstyr med deg på turen. Dessuten må du sørge for at det er 
stuet ordentlig ombord, slik at det ikke forsvinner om båten 
legger seg over, og slik at du alltid vet hvor utstyret finnes. 
 

Kravet til utstyr i en lystbåt vil variere noe avhengig av båtens 
størrelse, type og bruksområde. På listen vil du se hva som 
trengs av utstyr i en mindre båt. 
 

I en båt du skal ro må du se til at årer og tollepinner er hele og 
sterke. Øsekar og pøs til å øse må være festet til båten. 
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REGEL 3. RESPEKTER VÆR OG FARVANN. 
Båten må bare benyttes under egnede forhold. 
 

Både ved bruk av kano, kajakk, robåter, motorbåter og seilbåter 
må du ta hensyn til vær, vind og naturforhold. Lytt på 
værvarsel før du drar ut. Dra ikke ut på tur dersom forholdene 
er truende. Kan du ikke bedømme dette selv, bør du spørre er-
farne folk om det er tilrådelig å dra ut. Er du i tvil, er det bedre 
å avlyse turen.     
 

Vinden på sjøen eller strømmen i elven kan være for sterk, ikke 
bare for din farkost, men også for dine krefter til å manøvrere 
den. En som er vant til å ferdes på sjøen vet at det er begrenset 
både hva man selv og båten kan klare, og handler deretter. Det 
er fornuftig å reve seil, selv om det ikke er sikkert at det trengs. 
Forsiktighet er ikke det samme som feighet. Hovmod og 
dumdristighet er ikke sjømannsmessig. I alle båter skal det 
alltid finnes minst to som kan manøvrere den. Skulle det skje 
noe, må det være en som kan overta. 
 
REGEL 4. FØLG SJØVEISREGLENE. 
Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må 
overholdes. 
 

Det er ikke tillatt å kjøre bil før man har lært alle reglene for 
hvordan man skal kjøre. Det samme burde gjelde til sjøs. Man 
må ikke engang begi seg ut i robåt i trafikkert farvann uten å 
kunne sjøens trafikkregler: styringsreglene. 
 

Det er viktig at du som ferdes i en liten båt holder av veien for 
større båter, og at du styrer unna på et tidlig tidspunkt. Gå ikke 
nær en annen båt på sjøen uten grunn. Det er lite pent og kan 
være risikabelt, og som seiler skal du aldri utføre en vending 
rett foran en annen båt.  
 

En del steder er det satt grense for hvor stor fart det er tillatt å 
bruke. Dette gjelder i nærheten av badesteder, der maks fart er 
5 knop. Ellers er det havneområder, og en del trange farvann. 
Det er da satt opp skilt som forteller hvor stor fart som er tillatt. 
 

I mørke er det påbudt å ha lanterner på båten. På en liten båt er 
det tilstrekkelig å ha med et hvitt lys, helst fastmontert, men det 
kan for eksempel også være en sterk lykt. 
 
REGEL 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg. 
Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord. 
 

Bruk alltid redningsvest som er CE-merket. I handelen er det 
vester for barn og voksne i forskjellige vektklasser, og det er 
viktig at du nytter vest i riktig størrelse. Best er en vest med 
krage. Den virker den slik at den som har den på seg får hodet 
over vannet selv om han skulle være slått bevisstløs. 
 

Redningsvester må ikke forveksles med seilervester. Disse har 
også CE-merking for sine spesielle formål.  
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Mange voksne bruker oppblåsbar vest, men slike bør ikke 
brukes for barn. Vesten er laget slik at den blåses opp 
automatisk når den kommer i sjøen. 
 

HUSK: riktig vest til riktig bruk! De som ikke er dyktige 
svømmere må alltid bruke flytehjelp under ferdsel i båt. Under 
seilas i mindre båter bruker alle flytehjelp. Er du ombord i en 
større båt bør du også bruke flytehjelp, i hvert fall under frisk 
seilas, når du er utaskjærs og alltid om natten. 
 

Flyteplaggene skal ha fast plass når de ikke er i bruk, slik at 
alle vet hvor de er, og slik at de er lette å få tak i. 
 
REGEL 6. Vær uthvilt og edru. 
Promillegrensen er 0,8 når du fører båt. 
 
Dra ikke ut i båt som skipper uten at du er i god form, og godt 
uthvilt. Hvert år mister 75 - 100 mennesker livet i forbindelse 
med småbåtulykker i Norge, og store verdier blir ødelagt.  
 
Statistikken viser at det er en skremmende sammenheng 
mellom drukning og alkoholbruk. Rusmidler nedsetter 
reaksjonsevnen, og en liten feilreaksjon kan skape en farlig si-
tuasjon. Den som har brukt rusmidler er ikke bare en fare for 
deg selv, men også for andre som ferdes på sjøen. 
 
REGEL 7. VIS HENSYN. 
Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar. 
 
Vis hensyn i havner og på ankerplasser. Fortøy ikke ved 
private brygger. La ikke kassettspiller, radio og høyrøstet snakk 
forstyrre folk i andre båter eller folk på land.  
 
Hold naturen ren, og ta med søppel hjem slik at dette kan 
kastes i søppeldunk. 
 
SLUTTORD: 
FORBERED DEG PÅ AT DET KAN SKJE EN ULYKKE, 
OG TENK GJENNOM HVORDAN DU BØR FORHOLDE 
DEG: BEHOLD ROEN, BLI VED BÅTEN OG TILKALL 
HJELP. 
 
Tenk over hva du kan bli utsatt for om noe skulle inntreffe. 
Faller det en over bord er det fint om du tidligere har trent på å 
få en person opp i båten igjen. I en liten åpen båt er det best 
akter, på siden av båten risikerer du at båten velter. 
 
En mindre båt skal være laget slik at den vil holde seg flytende 
om den kantrer. Blir båten fylt med vann, skal du bli ved den, 
og om mulig forsøke å øse den. Rop på hjelp hvis det er sjanse 
for at noen kan høre deg. 
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NØDSSITUASJON 
3. Vis bruken av en redningsvest og hvordan du går 

inn i en livbøye. Vis hvilke signaler du kan benytte i 
en nødssituasjon til sjøs for å tilkalle hjelp. Vis 
hvordan du bør opptre hvis båten kantrer eller 
synker, eller hvis en person faller over bord. 

    

 

VIS BRUKEN AV EN REDNINGSVEST  
Det er ikke nok å ha en redningsvest ombord, du må også 
kunne ta vesten riktig på deg. Ha igjen glidelås, knytt alle 
stropper og snøringer, slik at vesten sitter godt, uten å stramme 
for mye. Tren deg i å ta vesten på deg i en fart. 
 

GÅ INN I EN LIVBØYE  
I blant hender det at noen faller i sjøen, fra en båt, brygge eller 
lignende. Da er det godt å ha en livbøye i nærheten. Skal du 
kaste ut bøyen, må du passe på at du ikke treffer den som skal 
reddes. Når bøyen skal kastes, oppnås best resultat om du får 
bøyen til å rotere, som en frisbee. 
 

Har du falt i sjøen, og en sirkelrund bøye blir kastet ut til deg, 
behøver du ikke dukke for å komme inn i den. Som tegningen 
viser, svømmer du først til bøyen, og trykker ned den siden av 
bøyen som vender mot deg. Den vil da vippe over hodet ditt, 
og du har bare igjen å tre armene opp i bøyen. Så kan du ligge 
stille og vente til hjelpen kommer. Er bøyen hesteskoformet, 
kan du enten bruke samme metode, eller du kan bare svømme 
inn i den åpne enden om den vender mot deg. 
 

SIGNALER I EN NØDSSITUASJON FOR 
TILKALLE HJELP  
Sjøveisreglene inneholder en lang liste med nødsignaler som 
alle sjøfarende bør kunne. Når du ferdes i en liten båt, jolle og 
lignende, kan bare få av disse signalene brukes. Det signalet 
som lettest kan brukes er "langsom og gjentatt bevegelse opp 
og ned av armene utstrakt til hver sin side». 
 

Det mest brukte, og vel mest kjente nødsignalet er et 
fallskjermlys eller et håndbluss som viser et rødt lys. Det 
forutsetter at du har en slik rakett eller håndbluss ombord. Det 
er nok sjelden i en liten jolle, men ellers bør det være en 
selvfølge å ha slikt utstyr i båten. 
 

Et annet nokså kjent nødsignal er morsetegnene for S O S. 
sendt med en fløyte, lykt eller lignende. Morsesignalene for 
disse bokstavene er ... --- ... , altså tre korte, tre lange og tre 
korte. 
 

Naturligvis kan du i en nødssituasjon nytte alle andre signaler 
og hjelpemidler for å påkalle oppmerksomhet. I en småbåt kan 
f. eks. et klesplagg på en båtshake eller lignende som du vifter 
med gjøre nytte. 
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Rop aldri om hjelp eller bruk et nødsignal uten at det er 
oppstått en nødssituasjon der du virkelig trenger hjelp! 
 
HVIS BÅTEN KANTRER ELLER SYNKER  
Vi har tidligere fortalt at du skal bli ved båten dersom den 
kantrer. Er båten skikkelig utstyrt med flytestoff, vil den flyte 
så høyt at du selv kan øse den. Er det sjø er det lettest å få øst 
båten om baugen ligger mot vinden og sjøen, og særlig gjelder 
dette en seilbåt. Prøver du å rette opp en seilbåt som ligger med 
seilet i vannet må du være svært forsiktig, for båten tipper lett 
helt over og du kan begraves av seilet og filtres inn i tauverk og 
wire. I en seilbåt må du som regel ta av seilet for å kunne få 
båten på rett kjøl, og i en mindre og åpen båt bør du rigge helt 
ned. Når du skal opp i båten igjen, kommer du som regel 
sikrest opp i den akter. Klarer du ikke å få øst båten, rop da om 
hjelp hvis det er noen sjanse for at ropene dine kan høres, eller 
bruk om mulig et nødsignal. Vent så til hjelpen kommer. 
 
Mange har forlatt en seilbåt som har kullseilt, eller en motorbåt 
som har fått motorstopp, og så omkommet. Senere har båten 
blitt funnet flytende, og det ville vært store sjanser for å bli 
reddet dersom de hadde blitt ombord. Det er også lettere for 
redningsfolk å finne en båt enn et enkelt menneske på havet. 
Forlat derfor aldri båten så lenge den flyter.  
 
En mindre seiljolle kan du med litt øvelse selv få på rett kjøl 
igjen. Tren undre betryggende forhold på en slike ting, slik at 
du vet hva du skal gjøre om ulykken er ute en gang. 
 
Skulle båten synke, og det ikke er andre båter i nærheten, må 
du prøve å svømme til lands. Har du redningsvest på, tar du av 
deg støvler, og legger sakte på svøm mot land, og sparer på 
kreftene. Skulle du være uten redningsvest, må du finne en 
gjenstand å flyte på (en tilje, åre eller noe annet). Ta det med ro 
innover, og hvil med jevne mellomrom - ofte. Forsøk å merke 
deg stedet hvor båten gikk ned, hvis det senere skulle bli 
aktuelt å berge den. 
 
NÅR EN PERSON FALLER OVER BORD 
Det å falle over bord fra en liten båt kan hende den beste. På 
seilbåter og andre båter med åpent dekk skal det derfor alltid 
være rekke for å hindre at noen faller over bord. 
 
Bruk om mulig sikkerhetssele, helst med to tauer og med 
karabinkrok i enden. Selen festes så nær midten av båten som 
mulig, og med så korte tauer at du, om du faller eller glir, blir 
værende ombord i båten. 
 
En liten båt har krappe bevegelser i sjøgang og reagerer meget 
hurtig på vektforskyvninger, f.eks. ved at noen reiser seg. 
Faren for å falle over bord er derfor meget stor. 
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Det kan være mange årsaker til at folk faller over bord. 
Startsnoren til påhengsmotoren kan ryke og vedkommende 
mister balansen. Det kan være mørkt og glatt under fortøyning 
osv. 
 

En hurtiggående passbåt som foretar en skarp kursforandring 
kan rett og slett slenge folk ut av båten. 
 

Faller det noen over bord, gjelder det å bevare fatningen og vite 
hva som skal gjøres. Da må alt skje automatisk.  
1. Rop "Mann over bord"! 
2. Kast ut livbøye! 
3. Utkikk:  Sett en person til BARE å holde øye med den som 

skal reddes! 
I stor sjø og under nattseilas er det spesielt lett å miste den 
uheldige av syne. Det gjelder så å manøvrere tilbake til den 
som skal reddes og gå opp mot vinden. Den dyktigste om bord 
har kommandoen! 
 

Faller du selv over bord, gjelder det også å bevare fatningen. 
Har du livbelte på, eller får du fatt i en livbøye som blir kastet 
ut til deg, må du bare holde deg rolig og spare på kreftene; de 
andre i båten vil snart komme tilbake for å plukke deg opp. Har 
de ikke oppdaget at du falt over bord, bør du med en gang 
spare på kreftene. Må du svømme mot land, må du legge i vei 
mot land i rolig tempo, slik at du sparer på kreftene. 
 

Å bistå den som er i nød på sjøen er enhver sjømanns og også 
en sjøspeiders soleklare plikt. 
 

Å TA EN PERSON OPP FRA VANNET 
Du må du være forsiktig med å ta en person som har falt i 
vannet om bord i en liten båt. I mange tilfelle kan du heller 
holde personen bak båten, og ro i land med ham på slep. Må en 
ta ham opp, bør det gjøres fra akterstevnen, aldri fra sidene. 
Båten tåler nemlig ikke flere personer i samme side. Har båten 
motor, må du passe på så vedkommende ikke kommer nær 
propellen! Stans gjerne motoren for å ta personen opp akter. 
Går ikke dette må du forsøke å ta ham om bord fra siden. 
 

Skulle vi bli nødt til å hoppe i sjøen for å redde noen, så ta først 
av så mye tøy som mulig. Det tar ikke så mange sekunder å 
vrenge av seg jakke, bukser og sko. For det første er det lettere  
å komme seg fram i vannet uten klær enn med, og dessuten vil 
den som holder på å drukne, lett i panikk gripe fatt i sin 
redningsmann og da gir klærne godt tak. 
 

Prøv å snakke rolig til den som skal reddes, og prøv å komme 
inn på ham/hun bakfra. Forsøk å finne noe han/hun kan ta tak i, 
f.eks. en vest, en bøye osv., slik at han/hun ikke drar deg under 
i panikk. Er det båter i nærheten forsøker du å holde den 
forulykkede flytende til hjelpen kommer. Må han/hun føres til 
land er ryggsvømming det enkleste idet du griper den 
druknende under haken eller skuldrene slik at han også ligger 
på ryggen. 
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Og husk til slutt: 
En båt er ikke noe leketøy. En båt er et farlig tilholdssted der-
som du ikke har lært å behandle den riktig. Mang en ulykke på 
sjøen kunne vært unngått dersom de vanligste regler for sjøvett 
hadde vært nyttet. 
 

Følg alle de bestemmelser som er satt opp for bruk av båter i 
speiderarbeidet, både når det gjelder bemanningsregler, utstyr 
om bord m.v. 
 

Som sjøspeider sørger du naturligvis for å lære de regler du bør 
følge, du praktiserer dem og lærer deg til å bli båtvant og vant 
til sjøen. Skulle en ulykke skje, så sørg for å bevare fatningen. 
Opptre rolig og behersket, og tenk over hva som vil være det 
beste å gjøre i nettopp den situasjonen. 
 

«En hånd for båten, og en for deg selv", sier en god regel 
som har vært brukt til sjøs langt tilbake i tid. 
 
    

BRANN OMBORD 
4. Redegjøre for hva som kreves for at brann skal 

oppstå, om brannfare, brannårsaker og 
forholdsregler for å hindre brann. Vis at du vet 
hva du skal gjøre hvis brann oppstår 

    
 

Brann må vel sies å være det uhyggeligste vi kan bli utsatt for 
ombord i en båt. Hva kan du egentlig gjøre dersom du befinner 
deg langt fra land og det bryter ut en brann som du ikke er i 
stand til å slukke? Noen ganger kan du faktisk ikke gjøre noe 
annet enn å hoppe over bord og håpe på at du blir oppdaget i 
tide. Det er da en god trøst å ha redningsvesten å ty til. 
 

For at det skal oppstå brann må det være til stede:  
1. Brennbart materiale. 2. Oksygen (luft). 3. Varme. 
 
Bensin, propangass, parafin, dieselolje, lakk, maling og 
rødsprit er de mest alminnelige brannfarlige stoffer vi finner 
ombord i en lystbåt. Bensin og propan står i en særklasse fordi 
de er eksplosjonsfarlige selv i uopphetet tilstand. Ved 
rengjøring ombord, eller under oppussing, kan brann oppstå 
ved selvantennelse i twist og filler. 
 

De fleste branner om bord i fritidsbåter skyldes manglende 
vedlikehold og teknisk svikt. Vedlikehold og nøye kontroll av 
brennstoffanlegg vil forebygge slike ulykker. 
 
I den senere tid har det blitt mer og mer alminnelig at primusen 
er blitt byttet ut med et eller annet gasskokeapparat ombord. 
Særlig brukt er propangassapparatet.  
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Propan er ikke giftig, men kan, dersom den lekker ut i et 
innelukket rom, etter hvert fortrenge luftens surstoff (oksygen). 
Propan som er lekket ut er svært eksplosjonsfarlig. Bruk av 
primus skal en også være forsiktig med ombord. Før du tenner 
slike apparater, eller starter motor, bør du spørre lederne/ 
voksne om nødvendige forsiktighetsregler er tatt. 
 
Vær alltid forsiktig med åpen flamme om bord. 

 
SLOKKING  
Skulle det likevel, tross all forsiktighet, bryte ut brann ombord, 
er det viktig at du har brannslukningsutstyret i orden og kan 
bruke det. Jo hurtigere du kan angripe ilden, desto større 
sjanser har du til å bli herre over den. Er du hurtig ute, kan du 
ofte kvele varmen f.eks. med en regnfrakk, et ullteppe, en 
presenning eller lignende. Det virker best om de er våte. Ellers 
må du bruke et brannslukningsapparat av pulvertypen. 
 

Disse apparatene er relativt enkle å betjene. Dessuten er det 
bruksanvisning malt utenpå. Rett strålen fra apparatet mot 
varmekilden og ikke mot toppen av flammene. Kast løse, 
brennende gjenstander over bord. Olje og bensinbranner 
slokkes best med pulver. Brukes vann er det fare for at brannen 
sprer seg. Derimot kan du med fordel bruke vann til å slukke 
brennende treverk, klær og andre tekstiler. 
 

    
 

Å  GÅ  OM  BORD  
OG  I  LAND  
5. Vis hvordan du stiger inn og ut av en mindre 

båt. 
    
 

En liten båt tåler lite når du trør i siden på den. Skal du gå 
ombord fra en lav brygge, trør du så midt i bunnen som mulig, 
samtidig som du passer på å holde tyngdepunktet så lavt du 
kan. Fra en høy brygge kan det være fornuftig å trø ned i 
baugen av båten så nær senterlinjen som mulig.  
HOPP ALDRI OM BORD I EN BÅT!  
Du kan ødelegge båten slik at den f.eks. begynner å lekke, eller 
den kantrer. Når du skal gå ut av båten følger du samme 
prinsipp som når du stiger i båten. Det vil altså si at du trør fra 
midten av båten og i land. Husk å ta med fangelinen slik at 
båten ikke glir vekk fra deg. 
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RO - SKÅTE 
6. Vis at du kan ro og skåte. Vis at du kan legge til 

kai eller inntil større båt på en ordentlig måte, 
enten med robåt eller jolle. I stedet for inntil-
legging kan du vise at du kan ro sammen med et 
lag under kommando. 

    
 
RO OG SKÅTE 
Har du sett hvor lett robåten lystrer en øvet roer? Det ser ikke 
ut som han anstrenger seg særlig heller der båten glir lett 
gjennom vannet. Det er ikke så lett å ro skikkelig, og det læres 
ikke i en fart. Og du må kunne ro skikkelig selv om det friskner 
på og du har en kraftig sidevind med sjø. Det er også stor 
forskjell på en liten og lett jolle og en noe stødigere robåt. 
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Sett deg støtt til rette på toften, og med et fast og godt spenntak 
for bena mot et spant eller spennbord i bunnen av båten. Da får 
du minst dobbelt så stor kraft på åretakene.  
Bøy kroppen framover og strekk armene - da føres årebladet 
flatt mot båtens forstevn. Du vrir årene slik at årebladene står  
loddrett, (fig. 2), og stikker årene i vannet. Så drar du, først 
langsomt med strake armer - drar med både rygg og 
benmuskler - helt til overkroppen ligger noe bakover og du 
nesten har strak kropp. du gir håndleddene en liten vridning 
nedover (fig. 2), slik at årebladene skjærer elegant og lett på 
skrå opp av vannet. Så fører du årene nesten vannrett framover, 
og med årebladet så nær vannflaten som mulig, uten å slå nedi 
vannet. Når du ror, skal ikke mer enn 1/2-3/4 av årebladet være 
i vannet. Den lille snerten du gir i det du vrir årebladene når de 
løftes opp av vannet, gir båten ekstra fart.  
 
Når du ror en båt alene, styres den av årene mens du ror. For å 
kunne holde båten på rett kurs, er det best å ta et landmerke i 
retning rett over båtens akterende. Landmerket må du hele 
tiden sørge for befinner seg over akterenden, og av og til tar du 
en kikk forover for å se at du er på rett kurs og ikke støter mot 
noe.  
 
I blant hender det at årene knirker i rogaflene. Da kan du dyppe 
lærbeslagene på årene i sjøen.  
 
 
 
 
 
 
 
Å LEGGE TIL MED ROBÅT 
Skal du legge til, ror du i skrå retning mot stedet. Så snart du er 
kommet nær nok, legger du den innerste åren inn mens den 
ytterste skværes i vannet. På denne måten tas farten av båten, 
og den presses med bredsiden inn mot bryggen. Deretter legger 
du den ytterste åren inn, tar rogaflene inn, legger fenderne ut 
og holder den forreste fanglina klar i den ene hånden. Med den 
andre holder du båten inntil mens du går opp.  
Til slutt gjør du båten fast. Med en liten jolle kan det lønne seg 
å ro mer rett inn mot brygga. Når du stikker den ytterste åra i 
sjøen, vil jollen dreie og fortsette inn mot brygga.  
 
Skal du sette av, kaster du fanglina loss og holder den i hånden 
til du er kommet i båten. Med den ene hånden holder du båten 
inntil, og med den andre setter du i rogaflene. Så skyver du 
båten fra, tar inn fenderne og legger ut årene. 
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FORTØYNING 
7. Fortøy en båt på en sikker og forsvarlig måte. 

Fortøy både med dobbelt halvstikk om egen 
part og med pålestikk. Lær hvilken knute du 
skal velge. 

    
 

Naturligvis må du som sjøspeider kunne fortøye en båt på en 
sikker og forsvarlig måte. Ellers vil du lett få betegnelsen en 
dårlig sjømann. 
 
Vi fortøyer en båt fordi den ikke skal drive av. Den må også 
fortøyes slik at den ikke selv tar skade eller skader andre båter. 
Ligger småbåter tett, f.eks. i en båthavn, må det fortøyes 
ordentlig, og det må fendres godt mellom båtene.  
 
Det er i de fleste situasjoner flere måter å fortøye på, og fortøy-
ningene er avhengig av havneforholdene og båtens størrelse. 
En må også huske at overbygde båter, seilbåter med rigg og 
båter med kalesje har et ganske stort vindfang, og dette må det 
tas hensyn til ved fortøyningen. 
 
En mindre båt må som regel fortøyes inne i smult farvann, 
f.eks. inne i en bukt eller bak en molo. Slike steder ligger det 
som regel flere båter, og det er derfor viktig at hver båt tar 
minst mulig plass. Vanligvis lages det da et feste av et eller 
annet slag ute i sjøen, og båten festes til dette i den ene enden 
og med landtau fra den andre enden. Ofte er det greit at det 
legges ut en bøye på ankerfestet, og så fortøyer man båten til 
bøyen. 
 
Mindre båter (joller o.1.) bør ikke fortøyes langs kai for lenger 
tidsrom, slett ikke hvis det er fare for at det kan bli bølger ved 
at f.eks. motorbåter går forbi. Det må tas særlig hensyn til flo 
og fjære. I blant kan det være fare for at båten ved lavvann kan 
flyte innunder brygga, og så brekkes ned når vannet stiger 
igjen. Det må også fendres godt av. 
 
På en jolle som fortøyes til brygge, brukes som regel bare to 
fortøyninger. 
 
Under fortøyningen gjelder det å bruke riktige knuter.  
DOBBELT HALVSTIKK 
Dobbelt halvstikk slår vi rundt et solid punkt, og du ser på 
tegningen hvorledes den ser ut (fig. 1). Se til at knopen er dratt 
godt til eller teitet opp som det heter. Ellers har den lett for å 
gli opp. Vekselvis strekk og slakk i lina kan også medføre at 
knuten glir opp. Dobbelt halvstikk er derfor oftest en dårlig 
knop når en skal fortøye en båt. 
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DOBBELT HALVSTIKK OM EGEN PART 
En bedre knute som du kan slå rundt f.eks. en poller, er dobbelt 
halvstikk om egen part, helst med et rundtørn først (fig. 2). 
Bruker du rundtørn først røyner det mindre på tauverket, og det 
blir lettere å få opp igjen. Knuten passer også om du vil feste 
en båt i et fast øye. Halvstikket slås på samme måte som før, 
men på langtauet, se tegningen. Det er alltid viktig at halv-
stikkene teites (trekkes) godt til.  
 

PÅLESTIKK 
Skal du feste tauet rundt en puller eller påle, kan du i stedet 
bruke pålestikk. Pålestikket danner et fast øye på et tau, og det 
lages lettest som tegningen viser (fig. 3).. 
 

Tampen av tauet legges i kryss over langtauet, og holdes fast 
med høyre hånd med håndflaten ned. Med tommelen fanger du 
den ene parten og vrir hånden slik at håndflaten kommer 
oppover. Derved får du et øye på langtauet, og tampen (enden 
av tauet) kommer opp gjennom øyet. Enden av tauet stikkes 
deretter under langtauet, og tilbake ned i øyet. Stikket trekkes 
så til. Det øyet du dermed har fått, glir ikke og er meget sikker 
knute til fortøyning. 
    

BEHANDLING  AV  BÅT   
OG  UTSTYR 
8. Vis god behandling av båt, tauverk, seil og 

utstyr. 
    

 

Vi må alltid sørge for å holde båt og utstyr i god stand. Har du 
en båt du eier selv, vil du naturligvis sørge for at den behandles 
slik at det ikke oppstår skader på den. Sjøspeidernes båter 
behandler du også like bra som om du eide dem selv.  
 
BEHANDLING AV BÅT  
En båt må vedlikeholdes ordentlig for at den skal vare lenge. Et 
treskrog beskyttes mot fuktighet med olje, lakk eller maling. 
Uten en slik beskyttelse vil treet stadig bli fuktig, og lett få 
"blåmann" og råtne. Et plastskrog må også beskyttes slik at 
fuktighet ikke trenger inn. Det gjøres med bonevoks. 
Uansett type skrog, er det viktig at vi ikke ødelegger 
overflaten. Ligger vi til kai eller langs en annen båt, sikrer vi 
oss ved at det er god fendring. Skal du inntil kai eller båt 
manøvrerer vi slik at vi glir inntil uten at båtene skades med 
støt og riper. 
 

Bruk om mulig sko med gummisåle i båt. Da får du godt feste, 
og du sliter ikke så mye på båten. Har du vært på land, gjør du 
skoene godt rene før du går ombord igjen. Har du sand, jord og 
liknende under skoene er det omtrent som å gå ombord i båten 
med sandpapir under skoene. 
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BEHANDLING AV TAUVERK  
Tauverk må behandles pent for at det skal kunne brukes i 
lengre tid. 
Det første du må se etter, er at tampen, eller enden av tauet, er 
taklet eller spleiset slik at det ikke rakner opp. Særlig viktig er 
dette for en del typer kunsttau. 
 
Et tau må aldri få ligge å gnisse over kvasse kanter. Da må det 
surres noe rundt det. Til sjøs kalles det smerting. 
Kommer det en knute på et tau et sted der den ikke skal nyttes, 
må du straks ta den opp. Ellers vil tauet lett skades av de skarpe 
bøyene. Dessuten blir det vanskelig å få knuten opp igjen 
dersom det har blitt trukket i tauet. 
 
Vått tau bør henges opp luftig slik at det kan tørke.  
Alt tauverk ødelegges av sollys, og særlig utsatt er kunsttau. 
Du merker det bl.a. ved at tauet blir stivt. 
Lar du et kunsttau slure over en kant, rull eller lignende, vil det 
lett bli friksjonsvarme som gjør at tauet smelter, og tauet blir 
stivt. Da nedsettes styrken av tauet betydelig. 
 
Du må alltid være sikker på at det tauet du skal bruke er sterkt 
nok. Det er bedre at det er sterkere enn nødvendig. Er tauet for 
svakt, vil det ''skamstrekkes". Da blir tauet lenger og tynnere 
enn det var før. Det nedsetter styrken ytterligere, og tauet vil 
senere ha mye lettere for å gå av. 
 
Kveiling av tauet er viktig for å bevare det. Vanlig slått tauverk 
kveiles samme vei som urviseren og sola går, ellers slår 
kveilingen ut tørnen i tauet. For flettet tau betyr ikke dette så 
mye. 
 
BEHANDLING AV SEIL  
Pass alltid godt på seilet - det øker dets levetid. Før du legger 
seilet bort må du kjenne etter om seilet er ordentlig tørt. 
 
Seilene kan du tørke ved å ta en seiltur - da tørker de lettest. 
Ellers kan du henge dem opp på en snor eller bre dem ut på 
dekk (i så fall må du feste dem hvis det blåser). Bare i nødsfall 
må du heise seilene opp og la dem slå, fordi de både slites og 
kan miste formen. 
Seil som har vært utsatt for sjøskvett eller som er 
gjennomtrengt med saltvann, blir fylt med salt, som siden 
trekker fuktighet til seg. Skyll derfor seilet ordentlig i fersk-
vann og tørk det. Ellers er det fare for jordslag, en slags sopp. 
 
Et seil som skal legges på bom og som er fuktig må legges løst 
på i vide folder og med seisinger rundt. Så lenge ruskeværet 
fortsetter er det ingen fare for jordslag, men så fort været blir 
bedre må seilet luftes.  
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Et tørt seil på bom skal du alltid legge presenning på. Seil er 
svært ømfintlige for sollys. Seilene bør også av den grunn en-
ten tas av eller legges under presenning. Da sparer du seilet for 
mange fingeravtrykk, og dessuten gir det et ordentlig inntrykk. 
 

Når du legger sammen et seil skal det være færrest mulig 
knekker i seilduken, idet fibrene lett brekker. Den beste måten 
å få dette til på er ved å rulle seilet sammen.  
 

Når du behandler seil må du naturligvis sørge for at både du og 
dekket du legger det på er rene. Legg om mulig et løst seil i en 
seilsekk når det ikke er i bruk. Når du skal legge fra deg et seil 
for å sette det, er det en god regel å spyle dekket først, idet det 
ofte legger seg et belegg av sot og støv når båten ligger noen 
dager uten å være i bruk. 
 

Legg ikke seilet på bakken, og dra det ikke bortover en brygge 
og lignende. En gressplen er et godt sted å legge seilet utover 
når det skal spyles. 
 

Småskader i et seil bør du utbedre snarest mulig for at skaden 
ikke skal bli større. En rift eller et hull har veldig lett for å spre 
seg. Spiler bør være glatte og godt avrundet, slik at de ikke 
skader seilet.  
 

BEHANDLING AV UTSTYR  
Også alt løst utstyr må behandles forsiktig, slik at det ikke 
skades. Ikke skyv eller trekk noen deler på brygge eller 
ombord, da vil de lett slites eller båten skades. Tar du ombord 
f.eks. en ryggsekk, må du være forsiktig så meisen ikke lager 
riper eller hakk i treverk, plast m.v. 
 

Selv om redningsvester er av materiale som ikke råtner, bør de 
ikke oppbevares fuktige over lenger tid. De bør heller ikke 
utsettes for direkte sollys ved lagring. Kontroller vesten jevnlig 
for å se til at den er i orden, prøv bl.a. glidelås hvis det er en 
slik. Smør den med silikon, eller med et stearinlys. 
 

Kommer vi til land etter seilas, ordner vi alltid først opp i alt 
ombord som seil, tauverk, årer m.v. før vi tar oss av private 
gjøremål. 
 

Når en båt skal settes bort for vinteren, ser vi over alt løst 
utstyr, og reparerer det som måtte trenges før det legges bort. 
 
    

Lykke til videre!       
 

Har du hatt en fin tid med båtbruken du har vært med på? 
 

Jeg håper det, og at du nå er klar til å ta fatt på nye oppgaver. 
Du er i så fall klar til å lære mer om sjøens virke og hva 
sjøspeiding innebærer! Du kan nå ta fatt på 
LETTMATROSMERKET. 
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