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Introduktion til lektionen
 Mål: At eleverne tilegner sig viden som er direkte egnet til brug i alt 

vejr i situationer hvor der skal fortøjres, ankres, slæbes eller ved 
grundstødning

 Der undervises i flere enkeltstående elementer, men det er evnen til 
at kombinere disse og løse en opgave, som gør teorien anvendelig i 
praksis.
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En teaser
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Fortøjninger
 Formål: ”Parkering” i havn og samtidig 

Hindre skader på båd, nabobåde, havn og mennesker

 Påvirkninger
 Varierende vandstand

 Varierende vind

 Varierende naboer

 Værktøjer
 Træk – Tovværk

 Tryk – Fendere

 Ædru???
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Fortøjninger
 Hovedprincipper
 Ikke for slap

 Ikke for spændt

 Tilpas fjedrende

 Bevægelser op og ned

 Bevægelser frem og tilbage

 Trekanter er gode

 Tovværk der holder

 Kødben
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Fortøjninger
 Smart?
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Fortøjninger
 Smart?

 Tidevand?

 Nabobåde?
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Fortøjninger
 Spring
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Fortøjninger
 Ligge yderst
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Fortøjninger
 Ligge stabilt
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Fortøjninger
 Ligge stabilt
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Fortøjninger
 Ligge stabilt
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Fortøjninger
 Anker agter
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Fortøjninger
 Ved flydebro med T-stykker (som Svanemøllehavnen) – Hvordan ?
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Fortøjninger
 Ved flydebro med T-stykker (som Svanemøllehavnen) – Hvordan ?
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Fortøjninger
 Dimensionering

 Brug tabeller, grafer eller blot varedeklaration

 Fortøjninger kan købes færdige med øjesplejs, Ulemper?

 Påvirkninger – alder, UV lys, slid, (krybning)

 Ønskede egenskaber
 Fjeddring

 Flyde eller synke?

 Splejsbar

 Håndtérbar

 Modstand over for kemikalier
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Fortøjninger - Fendere
 Fendere – håndtere tryk

 Fendering – Antal, Størrelse

 Fenderline

 Fenderbetræk – fordele & ulemper

 Specialfendere
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Fortøjninger
 Tidevand

 Fortøjningsbøjer – man fortøjrer nederst

 Naboen er en nar….

 Påvirkning af vinden
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Ankring
 Teaser – Ankring under tropisk storm

 https://www.youtube.com/watch?v=f4PdWV9T1jI

 Hvad lærer vi?

 https://www.youtube.com/watch?v=w4qO_dIegaM

 Tungt anker?

 https://www.youtube.com/watch?v=lLLBhIJbVFs
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Ankring
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Ankring
 Normalt
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Ankring
 Medbring anker efter formål

 Flere ankre 2-4 på længere ture

 Tre hovedtyper:
1. Paraplyanker – kan klappes sammen. Mest velegnet som reserveanker 

eller frokost- eller havneanker

2. Pladeanker – bedre til mudder og sand. Nogle kan skilles ad og fylder 
dermed mindre

3. Plovanker (eks. Bruce) – Godt anker der pløjer sig ned, men som er 
besværligt at stuve væk. Fungerer godt når det blot sidder i stævnen
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Ankring
 Ankertorvet består af en tung ende med ankerkæde eller med bly i 

torvet samt en lettere og længere del af tov, som er stærkt men også 
elastisk (treslået nylon). 

 Hvis bølger og vind presser den forankrede båd virker torvet som 
fjeder, og en del af kæden vil løfte sig fra havbunden mens båden 
bremses. Det forhindrer at ankeret udsættes for de kraftigste ryk

 Ankeret i sig selv er kun effektivt når det trækkes langs bunden

 Derfor skal længden af ankertorvet herunder kædelængden passe til 
vanddybden

 Producenterne anbefaler kædelængder og forhold mellem dybde og 
længde på ankertorv
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Ankring
 Eksempel fra www.fortressanchors.com

 Ved et forhold 5:1 mellem ankertorvslængde og dybde udnyttes 
dette ankers potentiale 70% (Det er teorien fra leverandøren)

 Aha, skal vi så ikke bare have et større anker og kort kæde….?
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Ankring
 Der findes teknikker for ankring i flodløb, i havn, ved storm etc.

 Man kan vælge at ”sætte” sit anker ved at lægge det ud og give 
båden fuld gas og dermed grave ankeret ned ved at emulere kraftig 
vind og bølger

 I havn med hækanker kan man lade en vægt med et reb i glide ned 
ad ankerlinen. Derved får ankerlinen mere lodret ned i vandet og 
generer de andre både mindre

 Brug ikke pælestik til ankerlinen. Brug ankerstik, som låser bedre

 Hvis der udlægges anker med gummibåd, så overvej at bakke 
tilbage, så propel og ankerline ikke mødes
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Grundstødninger
 Bevar roen

 Overblik

 Besætningen – Er de i fare  send nødsignal

 Sidder man fast  Stands ulykken, sluk motor / ned med sejl

 Metoder til at komme fri

 Bak med motor

 Kræng båden – vægt i bommen, sejl anker ud med reb til mast etc.

 Fjern eller flyt vægt i båden

 Vent til højvande

 Tilkald hjælp
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Grundstødninger - Vestas
 Volvo Oceans Race 2015

 https://www.youtube.com/watch?v=zAp-5gz3fLw

 Hvad tænker manden?

 Færdig plan er umulig – overblik – improvisation ud fra forankret 
viden

 En anden spændende video – bemærk instrukser

 https://www.youtube.com/watch?v=Wg7-NCdFMu0

 Citat: The conclusion I come to from reading the report is that 
the grounding on the Cargados Carajos Shoals comes down to a 
basic failure in overall passage planning, and an over-reliance on 
electronic navigation.

28

https://www.youtube.com/watch?v=zAp-5gz3fLw
https://www.youtube.com/watch?v=Wg7-NCdFMu0


Slæb/bugsering
 Slæb behøver ikke at skyldes defekter. Det kan være grundet
 Kraftig modstrøm i sejlrende

 Krav om brug af motorkraft ved passage af bro

 Vindstille

 Benyt stærk men fjedrende slæbetrosse (ankertov + fortøjninger)

 Fastgør kun til fortøjningsklamper/pullerter eller mast

 Forsigtig sejlads. Den bugserede kan formodentlig ikke bremse

 God afstand – specielt ved dønninger, mindre i havn

 Ha’ kniv parat til at kappe slæbetrossen

 Skipper på slæbende fartøj er skipper for begge/alle fartøjer
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Slæb
 Med gummibåd med motor

 Både i samme størrelse kan
ligeledes sammentøjres til slæb
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Følg os på facebook

Bliv medlem af sejlerskolens facebook-gruppe:

”Sundets Sejlerskole”


