
Sjökortsnavigeringstävlingen
Final 2018, Kouvola

Farkost: 11meter lång motorbåt med deplacementskrov.
Utrustning: magnetkompass, log, ekolod, handpejlkompass.
Missvisning: +7,2°
Väder: vind under 5 m/s, från nordväst.

Ändringar i kurs och fart är omedelbara.

FÖRHANDSUPPGIFT

Vid start är bränsletanken alldeles full.
Du startar från Halla brygga klockan 15:00:00, varifrån du kör direkt till startpunkten, vilken är 
skärningspunkten av enslinjerna Halla och Tuukkala. Härifrån  kör du mot diktalen på Louhisaaris 
östra sida (av de två, den sydligaste), med maskinens varvtal/hastigheten konstant hållen, tills du 
når ortlinjen vilken bestäms av den nordliga långa väggen på byggnaden som ligger söder om 
Ruotsinsaari lyftkran. Du ändrar kursen rakt mot Laukko skorsten. Mot skorstenen kör du tills du 
girar in på Tuukkalas enslinjen och återvänder till startpunkten klockan 15:17:28, varifrån du kör 
rakt till bryggan.
Då du återvänt till bryggan rymdes 4,4 liter bränsle i tanken (bryggmanövrar beaktas inte i 
uppgiften).

1. Vilken var din fart?

2. När är du vid bryggan? 

3. Vilken är din bränsleförbrukning per timme enligt farten i uppgift 1. 

UPPGIFTER

Följande dag startar du från bryggan klockan 11:00:00 med samma fart du beräknade dagen innan. 
Du kör direkt till ”startpunkten”, varifrån du, med användandet av Halla enslinjen fortsätter med 9 
meters farleden och vidare mot öppet hav följande 9 meters farleden, tills Möyly-Ulkokalla är i linje
varifrån du fortsätter med 7,3m farleden. 

Akter om tvärs på babords sida ser du att linjen är fast i riktning mot Viira fyr. Härifrån ändrar du 
kurs 10 grader babord enligt kompassen. Du fortsätter 1,1M tills du igen ändrar kursen 10 grader 
babord och kör 1,1M. Du upprepar detta ännu10 gånger.

4. Vilken är din position när du första gången har Norrudd tvärs? 

5. Vilken är din inseglade ort?

Efter detta tar du kompasskurs 034,0° för att nå linjen Stångklobb-Skomakaren. 

Ungefär klockan 14:06:00 ser du en pulpetbåt som behöver hjälp. Båten ligger mitt i farleden. Du 
blir tvungen att bogsera den.

Bredvid båten, som skall bogseras, gör du en positionsbestämning. Du har farleden i linje och pejlar
tornet på Kummelskär i kompassbäring 165,6° med hjälp av handpejlkompassen. 



6. När anländer du till båten som skall bogseras?

Medan du gör fast bogseringslinan och maskinen går på tomgång, driver du under 8 minuter i 
vindens riktning med 1 knops fart.

Du bogserar båten med 5 knops fart, först till närmaste farledskrök, och därefter mot båthamnen på 
Öland, varefter du fortsätter längs med 3 m farleden. 
Cirka klockan 14:40 kör sjöbevakningens båt intill dig för att fråga om läget. 

7. Vad kan vara orsaken till att sjöbevakningen vill tala med er? 

Medan du har bogserat båten har bränsleförbrukningen varit 1,5 gånger högre än den normala. 

8. Hur borde du ha märkt ut att du bogserar en båt?

Från farleden vänder du mot båthamnen när du har den södra bryggan tvärs. Du stannar där för en 
paus.

9. Vid vilken tid anländer du till bryggan?

Du startar klockan 18:00 med 6,5 knops fart och kör rak till 3 m farleden, och längs den mot 4,5m 
farleden, med avsikten att köra norrut. I porten som bildas av lateralmärkena, ser du ett mudderverk,
som visar regelrätta signalfigurer. 

10. Hur ser signalfigurerna ut på den sidan av mudderverket som du skall köra förbi på? 

Du fortsätter längs 4,5m farleden tills Norra Finnbanken är i sidvinkel 22,4° om babord.

11. Vilka är girpunktens koordinater?

Du ändrar kursen till Kk 043,2°.
Klockan 18:56:30 Svänger du rakt mot fyren Hyljekrunni. 

12. Vilka är girpunktens koordinater?

13. Vad är din kompasskurs mot Hyljekrunni?

Klockan 19:43 ändrar du kurs mot ett ljus. Ljuset blinkar en gång på 3 sekunder
Klockan 19:52:43 ändrar du kursen mot fyren på Laitakari

14. Vid vilken tid passerar du första gången över 6 meters djupkurvan vid Santapankki?

Din avsikt är att köra med den här kursen tills du anländer till 9 meters farleden och sedan fortsätta 
längs denna mot Riilahti. 
När du befinner dig för andra gången vid 6m djupkurvan, observerar du ett maskindrivet fartyg i 
linje med Viira fyr. Du antar att fartyget kör längs 5,2m farleden mot sydost.

15. Vilken fart bör den hålla för att ni skall mötet skall ske vid korsningen av 9 och 5,2 meters 
farlederna?

16. Vad har din helhetsförbrukning varit då du anländer till ändan av 9m farleden? 


