Velkommen om bord!

Undervisningsskibet Fylla
Rederiet Fylla
Ærøskøbing Havn 4
5970 Ærøskøbing
Tlf.: 6252 1222
Email: info@skonnertenfylla.dk

Hvad skal jeg pakke?

Følgende udrustningsliste er meget ideel at følge:
Dyne eller sovepose
Pude
Sengetøj
Varmt hverdagstøj til arbejdsbrug
Sweater
Varmt undertøj
Tykke sokker eller strømper
Lommetørklæder
Almindeligt tøj til skiftning
Regntøj/sejlertøj
Gummistøvler
Gummisko
Varmt nattøj
Toiletsager
Håndklæder
Badetøj
Sangbog
Evt. musikinstrumenter
Lagen, hvis der er ophold på vandrerhjem
Madpakke medbringes hjemmefra til frokost den 1. dag
Du skal ikke medbringe træsko!
Det tilrådes at mærke personlige ejendele med navn eller initialer. Personlige
ejendele medbringes på eget ansvar.
HUSK på, at det altid er koldere på havet end i land. Medbring derfor hue,
handsker og halstørklæde i kolde perioder.

Påmønstring
Lejrskoletogtet indledes med at besætningen vil byde velkommen om bord til
elever og lærere, hvorefter der holdes et kort møde mellem besætning og
lærere.
Efterfølgende gives almen sikkerhedsinstruktion/vejledning til livet om bord på
skonnerten Fylla. Desuden deles I i forskellige vagter!

Den daglige rytme
kl. 7.00:
kl. 7.30:

Udpurring
Morgenmad

kl. 8.00-9.00:
kl. 9.00:
kl. 12.00:

Rengøring og oprydning
Afgang
Frokost

Eftermiddag

Ankomst havn

kl. 18.00:
kl. 22.00:

Aftensmad
Køjetid

Udover disse tidspunkter er der ikke meget andet end måltiderne, der ligger
fast. Og dem skal man heller ikke stole for meget på!
Da skibet ikke er bemandet med egen kok, er nogle af dagens pligter at
forberede og lave maden. For at alt arbejdet bliver fordelt så lige som muligt,
vil eleverne blive inddelt i vagter.
Et vagtskema bliver lavet for hver tur. På den måde kan alle se, hvilken vagt
man er på, og hvilke arbejdsopgaver man på denne vagt skal klare i løbet af
dagen.
Arbejdsopgaverne indebærer, at man er med i det meste af skibets drift. Efter
morgenmaden bliver der fortalt om, hvad der skal ske i dagens løb med
hensyn til sejlads og arbejdsopgaver.

Vagter
Vagtholdet
Vagtholdet vil på deres vagt blive tildelt forskellige poster – se nedenfor.
Den enkelte elev skal være lydhør under vagtinstruktionen.
Vagtholdets poster skal her nævnes kort:
Rorgænger:

styrer skibet efter instruktion fra vagthavende.
Lærer at styre efter kompas og landkending.

Udkig for:

er skibets øjne forefter. Lærer at observerer forskellige
fare- og risikoelementer for skibets sikre sejlads.

Kabysvagten
Kabysvagtens fornemmeste opgaver:
¾ Ingen madvarer må kasseres (kastes over bord) uden tilladelse fra
vagthavende
¾ Ingen må spise af skibets madforråd udover de fastlagte måltider
¾ Det påhviler kabysvagten at holde kabyssen ren
¾ Viskestykker og karklude skiftes efter behov
¾ Almindelig personlig hygiejne bør overholdes ved arbejde i kabyssen
¾ Tidspunkterne for spisepauserne i løbet af dagen aftales med
vagthavende
¾ Sammensætningen af måltiderne aftales med vagthavende

Dæksvagten
Dæksvagtens fornemmeste opgaver:
I søen:
Dæksvagten opholder sig på dækket og må hele tiden være klar til
sejlmanøvre.
Dæksvagten deltager i alt skibsarbejde og påser, at dækket altid er ryddet,
og at alt tovværk er klaret op.
Under land:
Dæksvagten sørger for ro og orden og opholder sig kun på dækket.
Dæksvagten ser jævnligt efter fortøjningerne samt sikrer at landgang og
landgangstrappe er forsvarligt sikret.
Dæksvagten påser, at ingen uvedkommende opholder sig om bord.
Nattevagten
Nattevagten gås fra kl. 22.00 til kl. 7.00 i 2 timers vagter. Der er altid 2 personer
på vagt ad gangen.
På nattevagten kontrolleres jævnligt, at
• overflødigt lys er slukket
• der ikke er ildebrand om bord
• der runderes mindst 4 gange på en vagt
• trosser og landgang står hensigtsmæssigt
• ingen uvedkommende er om bord
I tvivlsspørgsmål purres vagthavende.

Aktiviteter
Under sejladsen får eleverne en fornemmelse af, hvordan man læser søkort
og navigerer, og de kan også prøve at styre skibet.
De praktiske ting skal også være i orden, og her kan blandt andet nævnes
sætning af sejl, madlavning, knobning og splejsning.
I kan evt. forberede en skattejagt med maritime udtryk, og besætningen vil
hjælpe jer på bedste vis.
For sjov kan I under togtet gætte, hvor mange knob skonnerten sejler en
bestemt dag, og checke GPS’en på hjemmesiden www.skonnertenfylla.dk
Der henvises endvidere til linket her http://saltvandiblodet.e-museum.dk/, som er til
lærernes eget brug.
På hjemmesiden er der ligeledes mulighed for at læse i ”Skippers dagbog”.

Godt at vide!

På baggrund af mange års erfaring ved vi, at det er nødvendigt med et
ordensreglement, især pga. de helt specielle og trange forhold om bord i et
sejlskib:
¾ Ingen elev må kravle til vejrs uden vagthavendes tilladelse
¾ Ingen må skære, ridse eller skrive navne, mærker og lignende noget
steds om bord. Hærværk på skibet og andres ejendom vil medføre
erstatningsansvar
¾ Det er forbudt at medbringe eller nyde spiritus og euforiserende stoffer
om bord
¾ Al rygning indendørs er strengt forbudt. Rygning udendørs er efter
skippers anvisning
¾ Badning direkte fra skibet er ikke tilladt
¾ Ud over almindelig landlov må eleverne kun forlade skibet, når der
gives tilladelse af besætningen
¾ Det er ikke tilladt at tage af skibets fødevarer udenfor de fastlagte
spisetider
¾ Alle elever skal være stået op og have gjort morgentoilette senest en
halv time efter udpurring
¾ Vagtafløsning skal finde sted senest 10 minutter efter udpurring
¾ Mobiltelefoner, iPod, MP3 o.lign. skal være slukket, og må kun bruges,
når eleverne er i land
¾ Pga. begrænset vandkapacitet kan der ikke brusebades om bord. Af
samme grund skal der i dagligdagen spares på vandet. I de fleste
havne vi kommer til, er der udmærkede moderne badefaciliteter
¾ Under kortere sejlads opholder alle sig generelt på dækket

Ordforklaring til maritime udtryk
Agter

bagud, bageste del af skibet

Bagbord

venstre side af skibet, set i sejlretningen

Bakstørn

opvask, rengøring

Baksmønstring

alle møder på dæk i skibsnummerorden

Banje

opholds- og soverum for besætningen

Bjærgemærs

redningskrans, forsynet med flag- og lysbøje

Boven

forreste runde yderside af skibet, lige agter for stævnen

Bras

tovende, hvormed man drejer en rå i det vandrette
plan

Bredfok

firkantet sejl på bredfokkerå

Bredfokkerå

vandret rå placeret på skonnertundermast

Bunker

brændstof/dieselolie

David

galge, hvori en redningsbåd eller jolle er ophængt

Dæk

loft

Dæk

gulvet udendørs

Dørk

gulvet om læ

Ende

et stykke tov, egentlig tovende

Fald

taljesystem, hvormed man hejser fx sejl.
Bruges der ikke taljesystem, men enkelt løber, kaldes
det en ophaler.

Fast

hold op med at hale, uden at slække - eller hold op
med at slække ud - og gør fast

Fender

tovværkspuder eller plasticpuder til afbødning af stød
mellem skibsside og kaj

Flåde

selvoppustelig overdækket redningsflåde. Rummer
medicin, mad og vand

Forepeak

forreste rum i skibet, beboelse for styrmand og
kvartermester

Fortøje

gøre et skib fast til en kaj

Gøre fast

sætte (binde) en tamp på pullert, nagle eller klampe.
Modsat at gøre los, - give slip, - (los = løsne)

Hækken

den del af agterskibet, der hænger ud over vandet

Kabys

køkken

Knob

knude, sætte to ender sammen

Knob

hastighedsangivelse til søs
1 knob = 1 sømil/time. (1 sømil = 1852 meter)

Koffinagle

smækker rundholdt, sidder løst i naglebænken til
fastgøring af løbende ender (normalt blot nagle)

Lig

tovværk påsyet kanten af et sejl

Lukaf

beboelsesrum for mandskab, et lukaf har faste køjer

Luv side

den modsatte side af den, på hvilken storsejlet føres

Lænse

sejle med vinden ind ret agterfra = plat for de gat

Lænse

tømme for væske. Fx lænse vandtank, lade vandet

Lænsepumpe

pumpe for udpumpning af indtrængt søvand

Læside

det modsatte af luv

Lønning

svær træliste skibet rundt, afslutter skibssiden opad

Mønstre

at møde på en given plads i skibet i henhold til en
bestemt rulle

Naglebænk

svær træliste skibet rundt, inden og lidt neden for
lønningen, sæde for koffinagler

Om læ

under dæk eller indendørs

Ombord

inden for lønningen

Opklaring

rydde op, det sammen som at kvejle op

Pullert

to sammenstående, lodrette jern- eller træcylindre, til
fastgøring af svær trosse

Pøs

spand (slagpøs = pøs til spuling)

Rig

alt over dæk

Rigarbejde

arbejde i riggen

Sejsing

smækker line til fastgøring (fx køjer og sejl)

Skaffe

spise

Skaffegrej

spisebestik inkl. kopper og tallerkener

Skeje ud

holde fri. Udskejning = fyraften

Slæk

løs, løsne, slap, ringe. Slække = løsne eller mindske

Stagvende

gå over stag. Vende skibet gennem vinden til modsat
halse

Stik

knude, hvor man med en ende gør fast om fx pullert

Styrbord

højre side af skibet, set i sejlretningen

Sømil

1852 meter, svarende til et bueminut på en meredian

Søvejsregler

færdselsregler til søs (internationale)

Tamp

et kort stykke tovværk, eller enden på et længere
stykke.
Tampen = slutningen på noget - lige før

Tørn

bugt på tovværk eller wire. Slå tørn om = lægge bugt
om

Tørn

arbejde - job. Rortørn, bakstørn

Vant

wire til afstivning af undermast

Vævling

vandret stykke tovværk mellem vanterne til at træde
på, når man ”går til vejrs” = entrer

Knob og Stik
Der bruges på Fylla

Råbåndsknob

Halvstik

Til sammenkobling af ens ender

Dobbelt halvstik (om egen part) og rundtørn.
Rundtørnen bevirker bl.a. at stikket er lettere at
løse op igen

Ottetalsknob
Til stoppeknob f.eks. på skøder

Dobbelt halvstik
Om pæl

Flagknob
Til sammenkobling af to ender af forskellig
tykkelse

Et hyppigt anvendt stik
På land og til Søs
PÆLESTIK

Pælestik har den store fordel, at det er forholdsvis let at løse op igen. En begynder har ofte svært ved at
lære pælestikket, hvorfor det anbefales at øve sig i at slå stikket både i hånden, rund om en pæl og en
større tamp liggende på dækket.

1.

2.

3.

Oversigt Over Mast og Sejl
Skibet FYLLA er et 3 Maste ”Slet Top Skonnert” med Bredfok

A.
B.
C.
D.
E.

Bovspryd
Pyntenetstock
Skonnert mast (fokkemast)
Stormast
Mesanmast

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jager
Yderklyver
Inderklyver
Stagfok sejl
Skonnert sejl
Store sejl
Mesan sejl
Mellemstagsejl
Store Gaffeltopsejl
Mesan Gaffeltopsejl
Bb. og Stb. Spidsejl
Bredfok

Vi glæder os til at se jer ombord :)

Indtil vi ses, kan i møde os på
www.skonnertenfylla.dk

På vores
https://www.facebook.com/SkonnertenFylla
Kan i se billeder af en masse andre unge mennesker, som har
været på togt med Fylla.

GOD FORNØJELSE

