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En fisketur i norr
Här kommer så årets julklapp till våra trogna lösare 

och förhoppningsvis nya intresserade. Trots att det är 

idealiska väderförhållanden i Haparandas skärgård 

uppmanar vi ändå att se upp!
Text: Tävlingskommittén

Vi har blandat navigatoris-
ka beräkningar med teo-
retiska frågor. Läs noga 

vad som efterfrågas och svara så 
utförligt som möjligt på frågorna 
– bästa svaren vinner.

Samlas gärna en kväll och dis-
kutera tävlingen men tro inte att 
kompisens svar är bättre. Erfar-
enheten visar att det sällan lönar 
sig att kopiera andras svar. Vi 
svarar gärna på frågor under täv-
lingens gång. Enklast att nå 
hemma vid datorn är Frede 
Mortensen, frede.mortensen@
allt2.se.

Fjolårets deltagare får automa-
tisk tävlingshandlingarna. Övriga 
kan beställa från SBU dit svaren 
(Loggkortet) skickas senast 11 
januari 2011.

Snälla Ni skriv tydligt på 
Loggkortet. Ibland kan det bli 
rena gissningen för oss, såväl 
namn som svar. Eventuella rättel-
ser och förtydliganden kommer 
att finnas på Båtlivs hemsida, 
www.batliv.se.

Lycka till på färden!
 Som vanligt svarar vi gärna 

på frågor – kontaktinformation 
finns på nästa sida.

Var med i Båtlivs navigationstävling. Du 
kan vinna fina priser. Första priset är en  
GPS från Gear AB och i lottdragningen är 
vinsten en båtkikare från Focus Trading AB.   
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BÅTERIK
DIN GLOBALA BÅTRÅDGIVARE

BÅTERIK har varit aktiv båtmäklare de senaste 18 åren. 
Jag hjälper till med förmedling av Er båt. Under förmed-
lingstiden tar jag hand om visningar och provturer efter 

bokade tider, Ni nyttjar båten under tiden. Jag hjälper till 
med fi nansiering, försäkringar och ombesörjer även 

värdering av Er båt samt transporter.

BÅTERIK, Box 1115, 131 26 NACKA STRAND
Mobil 070-759 45 45

info@baterik.sewww.baterik.se
Erik Mälstad

Mynav 600 Professional är den mest mång-
sidiga GPS:en för utomhusaktiviteter och 
bilnavigation.  En enkel knappsats gör det 
möjligt att interagera med enheten även 
när det är svårt att använda pekfunktio-
nen, till exempel vid bärandet av handskar. 
Rek. pris i butik 9 500 kr.  
läs mer på www.gearab.se.

En stryktålig båtkikare som givetvis är vattentät. 
Steiner Commander 7x30 Kompass har, som namnet 
anger,  inbyggd kompass. Den inbyggda kompassen 
gör det enkelt att pejla och ta ut bäring. En billig livför-
säkring om elektroniken ombord slutar fungera. Rek. 
pris i butik 6 500 kr. läs mer på  www.focustrading.se.
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Fråga 8. När är han framme vid näten?

Efter att ha plockat upp näten med fångsten stävar han hemåt för att krama 
ur rommen och bereda densamma. vid 13 tiden går motorn hastigt ner i 
varv för att sedan tvärstanna. I friläge startar motorn, men så fort han lägger 
i växeln blir det stopp varför han misstänker att något fastnat i propellern.

Med kompassens hjälp räknar han ut sin position. Rättvisande bäring till 
stugan han övernattade i är 240,5° och till fyren vid inloppet till Haparanda 
hamn b 320°. Han ringer en bekant ,Olle som har en större daycruiser och 
ber om hjälp med bogsering och uppger sin position.

Fråga 9. Vad är hans position?

Fråga 10. Vad är det aktuella vattendjupet?

Kl 14.25 passerar Olle hamnfyren med kurs mot Karl Oskar och kör med 18 
knop.

Fråga 11. Om Olles deviationstabell är tvåan vad blir hans Kk?

väl framme tar det 4,5 min att koppla båten på släp och sedan ger de sig 
iväg mot hemmahamnen med 4,5 knop. 

Fråga 12.vad blir Olles Kk på tillbakavägen?

Fråga 13. vad var klockan när de passerade hamnfyren?

längst ner på kartans högra sida vid ön Sarvenkataja står boundary mark 
67.

Fråga 14. vad betyder det?

till sist vill vi ha hjälp med några av sjömansspråkets kryptiska ord.

Fråga 15 a. Vad innebär ordet sjömaning? 15 b. Vad är en flög? 
15 c. Vad är en fälbåt?

loggkorten beställs från 
och skickas till:
Svenska Båtunionen
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm
Tel 08-54 58 59 60
E-post: info@batunionen.com

svaren skall vara sbu 
tillhanda senast

Tisdagen 11 januari 2011

frågor om tävlingen besvaras av

Sten Olsson tel. 070-560 90 25
E-post: sten@pite.eu
Frede Mortensen tel. 0911-17420
E-post: frede.mortensen@allt2.se

inFoRMATionEtt par vackra dagar i slutet av september då de flesta 

fritidsbåtar redan är torrsatta följer vi med fiskaren Karl 

Oskar i hans 7,5 m öppna båt i jakten på ”havets guld” – 

Löjrommen.

båten har en bra och devierad kompass (dev. tabell 1) 

samt ett modernt ekolod. Missvisningen är +7°. Det är vind-

stilla och medelvattenstånd då han ger sig ut från hem-

mahamnen – Haparanda Hamn. Han navigerar närmaste 

vägen mellan sina destinationer tangerande 3 m kurvorna. 

Kl 8.35 passerar han fyren vid hamninloppet, går väst om 

Pitkäkari passerar ostsidan av Harrinkrunni på sin väg  

mot bränningen SO Haru (N 65°38,67 E 23°50,38)

Fråga 1a. Hur lång är sträckan? 1b. Vilken tid ankom han om genom-
snittsfarten var 6,5 knop?

Från bränningen och i Sv riktning lägger han ut sin ryssja. För säkerhets skull 
monterar han även lyse på yttersta ändan.

Fråga 2. Hur kommer den korrekta utmärkningen att se ut?

Tillbaka vid bränningen beger han sig ostvart -för att lägga ut nät- till en 
punkt där enslinjen NO udden av Skomakaren – NO udden av Ylikari skärs av 
en linje med b 40° till det högra stångmärke på Ö Knivskär.

Fråga 3. Vad är positionen där han börjar lägga ut sina nät?

Fråga 4. Vad var hans Kk mellan bränningen och platsen för näten?

Trött och nöjd efter dagens arbete puttrar han iväg till Norrviken på Sko-
makaren där han skall hälsa på och övernatta hos en kompis i hans stuga  
(N 65°41,66 E 23°57,92)

När de på kvällen ger sig ut för att uträtta ett naturbehov ser de i NO rikt-
ning ett fartyg på väg in mot Haparanda Hamn med följande lanternföring: 
1 röd och till vänster och ovanför denna 2 röda ovanför varandra.

Fråga 5. vad är det för ett fartyg?

i gryningen ger sig Karl Oskar iväg för att vittja sina utlagda redskap. 
begreppet gryning har vi väl alla en uppfattning om, men ”vetenskapligt” 
finns det flera gryningar.

Fråga 6. beskriv de olika former för gryning. 

väl framme vid ryssjan syd Haru finner Karl Oskar att nattens fångst har varit 
god – massor av silverglänsande fiskar.

Fråga 7. Vilken fisk är det som ger den eftertraktade löjrommen?

Han lämnar bränningen S Haru Kl 10.14.10 och ger sig av mot näten i 
Knivskärsfjärden med 7,5 knop.

nu är rätt tid att friska upp kunskaperna i navigation. Samlas gärna en kväll och diskutera tävlingen tillsammans.
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