Kunnskap er trygghet
Hjemmeoppgave 5. kveld. Repetisjon.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nevn noen av de viktigste plikter og rettigheter du har under ferdsel i skjærgården
Nevn ulike årsaker til at brann kan oppstå i fritidsbåter.
Hva kreves for å føre en båt som kan gjøre mer enn 10 knop?
Hva er forskjellen på en redningsvest og en annen type vest eller flyteplagg? Krav til oppdrift?
Når en båt er godkjent for en viss mengde last, hva omfatter dette?
Hvordan oppnår du god stabilitet i en liten båt?
I hvilke situasjoner vil det være behov for et drivanker?
Hvordan vil du forebygge motorhavari?
Hva er den vanligste årsaken til motorstopp i en dieselmotor?
Hvordan skal et fortøyningsbeslag være?
Hva er en smerting?
Hvordan angir meteorologene vindstyrken?
Hva er forholdet mellom knop og meter pr sekund?
Hvilken kanal på VHF er avsatt til nødanrop, og har kontinuerlig lyttevakt?
Hva vil det si å gå med "sikker fart"?
Skriv ned innholdet i SJØVETTREGLENE
Hvilken betydning har signalflagg A, og hvordan forholder du deg til dette?
Hvorfor er det viktig å ha fløyte på rednings/flytevester?
Hva slags lys er du forpliktet til å ha ombord dersom du ferdes på sjøen i en liten robåt etter mørkets frembrudd?
Hvordan kan en se av lysene fra et fyr eller lykt at en muligens er i urent farvann?
Hva betyr at et fyr er occulterende?
Hvorfor kan det ofte være tryggere for småbåter å ferdes i fyr/lykters røde og grønne sektorer enn i de hvite?
To maskindrevne fartøyer styrer kurser som skjærer hverandre. Tegn piler som viser hvem som har vikeplikt
En seilbåt innhenter en motorbåt. Hvem skal vike?
To båter er på kollisjonskurs. Hvordan skal den båten som ikke har vikeplikt, forholde seg?
Hvilke styringsregler gjelder for vannscootere?
Hvordan kan du med hjelp av kompass avgjøre om du er på kollisjonskurs med en kryssende båt?
Du passerer en rekke gule bøyer med kryss på toppen. Hva markerer disse bøyene og hvilke hensyn skal du ta?
(Avstand/fartsbegrensninger)
29
Du er på vei ut fra havn. På hvilken side skal du ha grønt sidemerke? (lateralmerke)
30
Hvordan kan du skille kardinalmerkene (kompassmerkene) fra hverandre når det er mørkt. (2 muligheter)
31
Hva er BRB forkortelse for, og hvilken betydning har merket.
32
Hvorfor kan vi ikke bruke lengdeminutt når vi skal måle avstanden i kart?
33
Hva slags utstyr er minstekravet å ha ombord for å kunne navigere sikkert?
34
Hva er forskjellen på rettvisende kurs og kompasskurs?
35
Rettvisende kurs er 240º. Hva blir kompasskursen når deviasjonen er + 8º og du bruker kartets missvisning.
36
Fortell alt du kan lese ut fra kartet om Sundbyholmen lykt. (Kart A-701A)
37
Hvor mange knop gjør en båt som tilbakelegger 3,5 nautiske mil på 20 minutter?
38
Hva kan du bruke en overettlinje (mèdlinje) til? Nevn minst 2 bruksområder!
39
Hvordan oppstår A: solgangsbris? B Nattebris?
40
Hva er minimum lengde på en ankerkjetting? (I forhold til dybden)
41
Hva betyr det at enkelte steder på land er merket med mørk grønn farge?
42
Hva avgjør vikeplikt seilbåter imellom?
43
Hva er vanligste årsak til feil på krysspeilinger?
44
Hva er bestikkplass?
45
Hva er en fartsmil? (Se A-704, nord av Løvøya v/Horten)
46
Hvor ofte er det høyvann, og hva er tidspunktet for høyvann i dag dersom det var høyvann kl 12:00 i går?
47
Hvordan defineres sjøkartnull?
48
Hvordan er refleksen på et østmerke?
49
Om natten ser du noen blinker tre korte, tre lange og tre korte blink. Hva vil du gjøre?
50
Du ligger å fisker i pos N59º31.2 og Ø 10º36.7 og får ikke starte. Oppgi din posisjon i forhold til kjente landemerker
eller fyr som peiling og (ca) avstand.
51
Du ser et hvitt lys ute på sjøen, hvilke 4 ulike lanterner kan dette være?
52
Fra en motorbåt ser du i mørket en grønn lanterne om babord. Hva er det du ser, og hva gjør du?
53
Nødsignaler kan være visuelle, pyrotekniske og elektroniske, kan du nevne eksempler på disse?
Kan du mesteparten av dette, har du fått mye ut av kurset. Bruk læreboka der du står fast. God seilas!
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