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Båter vi har møtt – Hurra– Lille Blaa
Vi har møtt flere langturseilere underveis. Hurra!

Hurra! er en Flott
seilbåt med Ferdinand som skipper

Har hjemmehavn i Oslo,
og har med seg tre barn.
De skal melkeruta til karibien slik som oss, men tar
trolig turen innom Marokko på veien til Gran Canaria. De har en nydelig båt
hvor det er god plass til
alle sammen. Vi ser dem
sikkert mer i Karibien.

De har med seg ett barn
og en tenåring. De skal
reise til Gran Canaria, og
legge igjen båten der. Skipperen på Lille Blå ble feiret på brygga i La Coroña
når han fylte rundt år.

Ord og Uttrykk

♦ Styrbord er høyre og er
grønn.
♦ Babord er venstre og er
rød.
♦ Akter er bak og er hvit

Lille Blå møtte vi samtidig
med Hurra! i Falmouth.

♦ Forut er foran og har
ingen egen farge
Lille Blå er en
rask First med Geir
som skipper. Fru
Lille Blå har tatt
mange bilder av
Noravind under
seil.

Over Biscaya bukta
Av: Ole Martin
Den første dagen gikk
som (NORMALT) tok en
time å legge fra brygga.
Og så var vi på vei over
Biscaya bukta som vi
trodde kom til å ta tre
dager men nei! Det tok
nesten en uke. Det er ikke
så lenge som det høres ut.
Det er jo masse vi kan
gjøre, som å lese og sløve

og sove og sitte ute i stormen.
Den første dagen var det
ikke storm, heller ikke

den andre eller den tredje,
men den fjerde dagen var
det storm med tre meter
høye bølger. De kom tett
i tett, det slo og det banka
så forferdelig at det halve
kunne vært nok. Den
natta hadde vi NATTVAKT. Jeg hoppa opp og
ned i kapteinstolen og
kunne nærmest ikke se en
eneste ting i regnet. På
radaren sto det at et
cruisskip var til høyre for
oss. Plutselig var det der,
ca 400 meter fra oss.
Pappa hoppa opp fra sofaen og brå svingte til
babord for å unngå å krasje med det. Dagen før
hadde vi støtt på et annet
cruisskip midt i Biscaya
bukta, men da var det ca
7km fra oss. Da kalte vi
han opp og spurte om han
kunne endre kursen, noe

han allerede hadde gjort.
Neste dag hadde vi nådd
La Coruña klokka ett om
natta. Der ble vi møtt av
”Lille blå” og ”Hurra!”
som kom fram 7 timer før
oss. Da hadde vi et lite

Den andre dagen
seilte vi med Genakeren som vi har
døpt ”Røde Baron”

party på brygga før vi la
oss.
Ps. Håper dere koser dere
på skolen
Hilsen Ole Martin.=)
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Reiseruten i august

30/8-05 La Coroña

august 2005

50º09,91' N - 5º5,00' V
20/8-05 Falmouth
50º09,91' N - 5º5,00' V
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12/8-05 Brighton
50º48,56' N - 0º06,03' V
10/8-05 Dover
51º07,08' N - 1º18,68' Ø
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51º03,44 N - 2º11,39 Ø
8/8-05 Middelburg

15

16

17

18

19

20

21

51º38,78 N - 3º55,09 Ø
6/8-05 Zierikzee
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51º38,78 N - 3º55,09 Ø
4/8-05 Stellendam
51º49,25 N - 4º03,08 Ø
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3/8-05 Scheveningen
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52º05,80 N - 4º16,01 Ø
1/8-05 Ijmuiden
52º05,80 N - 4º16,01 Ø

Knutemor - Båtsmannsknop - Pålestikk - Halvstikk - Fenderstikk
Av: Steinar

Det er fire knuter som er de
viktigste om bord. Vi klarer det
meste med disse fire knutene,
og alle mannskaper må kunne
dem.
En båtsmannsknop bruker
man når man har to tauender
som skal skjøtes.

Et pålestikk bruker man når
man trenger en løkke som ikke
blir mindre når man drar i den i
enden av tauet. Pålestikk brukes
mye i en seilbåt. Alle tau som
går til seilene er festet med
pålestikk.
Et halvstikk bruker vi når vi
skal fortøye jolla på en påle eller
en stake eller lignende. Det er et

rask stikk å slå, men kan være
vanskelig å få opp.
Fenderstikket bruker vi til å
feste fendrene til rekka. Denne
knuten er rask å slå, noe som
kommer godt med når det blir
hektisk å fortøye. Når den skal
løsnes er det bare å dra i tauet,
og så er den løs.

Herr og Fru S/Y …….
Av Janne og Steinar
På sjøen møter man mange
mennesker. Veldig mange. Det
kan bli litt vanskelig å holde
orden på navn og nummer og
reiseruter og båttyper og lignende. Løsningen er enkel. Vi

tiltaler hverandre med båtnavn
i stedet for etternavn. Det blir
sånn - herr og fru Noravind,
Noravind barna, minstemann
Veto, herr Josephine og så
videre. På mobiltelefonen er
alle kontakter lagret under
båtnavn, og det blir fort til at vi

roper til hverandre på den
måten også. –”Hei, Fru Coconut”, kan vi rope, og ingen
syntes det er noe rart. Kanskje
man skulle visst det når man
valgte seg et båtnavn.

Belønning etter vellykket
fortøyning
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Først og fremst trenger en hest
et stort sted. Det skal være et
stort sted å løpe på, og du må
bygge en litt stor stall till den.
Ting som hesten skal ha er
veldig viktig. Den trenger sal,
hodelag, taugrime og leietau,
børste, skopusser, striglekasse,
ekstra av alt og masse, masse,

England kan
føre til

Hestestell
Av Ida

Tidevannet i sør

masse mat og vann. Hesten
trenger å trenes kl 6.00 og kl
14.00 og kl18.00. Hvis den er
syk skal man helst sove i stallen
sammen med den. En hest
passer i alle fall ikke i en båt.
Heller ikke i en bobil.
En hest trenger å være på det
samme stedet den ble født i 1 år
tror jeg. En hest kan koste opp

til 200.000 kr hvis den er veltrent. Det vil kanskje koste
300.000 kr hvis du kjøper det
beste for hesten. Wendy bladet
er ganske lurt og ha når du skal
ha en hest. Du må spare 20.000
før du kan få en hest, men du
må nok ha mer enn det. Du
trenger kanskje 40.000 kr hvis
du skal få litt ekstra ting.

høydeforskjell
på opp til 5
meter.

Biscaya
Av Ida
Hei. Jeg er nå i Syden og koser meg halvt i hjel med det
dårlige været vi har. Vi har
endelig kommet oss over Biscaya bukta på ca 1 uke. Mamma så delfiner som hoppa så
høyt at hun ble helt våt. Masse, masse, masse delfiner,
minst 50stk.
Dagene var lange! Og klokka
på masta ble revet av. Det var
3 meter høye bølger, vi ble
kastet opp 2 meter. Og det
føltes som ett fritt fall når det
gikk nedover og…
BÆÆÆNG!!!!!!!! sa det. Heldigvis har vi en bølgedemper.
Alt falt ned inni båten og sånn
var det i nesten 1 uke. Og så
var det nattevakten hvor jeg

holdt vakt i en og en halv
time. Det var litt skummelt,
jeg holdt vakt fra 3:00 til 5:30.
Stjernene var klare men det
var litt rart…jeg så grønne
stjerner rett foran melkeveien.
Vell, jeg var trøtt og jeg frøs
fryktelig, men det var gøy på
en merkelig måte fordi jeg
tenkte ”tenk, jeg kommer til å
krysse biscaya bukta. Det er
ikke mange som for lov til
det.” Neste dag var jeg ivrig
og kvalm men jeg spydde ikke
(det var det pappa som gjorde). Når vi kom til land, kyssa
jeg bakken, og når vi skal dra
til Bayona, vil jeg kysse bakken farvel. Vi er i La Coroña.
Dette er altså en hilsen fra
ikke bare meg, men hele familien NORAVIND!

P.S. håper dere har det bra i
7.klasse for det har jeg. Dette
er en skole oppgave fra meg :P
på en måte!
Vi så en skikkelig liten og
kjempe søt havspurv. Den var
sliten og gjemte seg under
tauene våre. Jeg satt ut litt
mat, men da satt den i toppen
av masta… Litt senere var den
borte men ikke helt borte, den
var på CoCoNut, litt senere
var den på Hurra! og etter det
var den på Lille Blå.

Havspurven som trengte hvile midt i biscaya

Til: 7.kl. Hilsen Ida.

Marinatips – Falmouth og La Coruña
Av Janne og Steinar

Falmouth
Det er flere marinaer i Falmouth som det går an å ligge i.
Inne i Byen er Pensena marina
med et pulserende byliv og
puber og forretningene nær.
Lenger inn i havnen ligger Falmouth marina som er en to etasjers hav. Her ligger det mange
langseilere som gjør klar båtene
og venter på været. Det er 20
minutters gange inn til byen.
Det store marinasenteret har
utvalg av alle typer butikker;

Båtshop, frisør, bilutleie, restaurant, rigger, båtbygger, Raymarin forhandler og så videre. Rett
i nærheten er det en McDonalds og en STOR dagligvarebutikk..
La Coruña
Den kanskje vanligste havnen å
gå inn i etter en Biscaya krysning. Rett etter den store bymoloen ligger det to seilforeninger.
Den sørligste av disse er hvor
langturseilerene samles. Her er
det varmt vann i dusjen og
diesel påfylling. La Coruña er

kjent for sin
utsøkte sjømat. Og for
sine innglassede verandaer. Det
er to strender her, og
en trikk som
er importert
fra San Fran- Kveldsutsikten
i Coruña
sico. Den
går rundt
hele gamlebyen og forbi Hercules, Verdens eldste fyrtårn som
fortsatt er i drift.

En Seilbåt kan
seile raskere
enn vinden.

S/C Noravind
S/C Noaravind
Vestfjordveien 63
3142 Vestskogen
Norway
Telefon: +47 4144 5893
E-post:

www.noravind.com
Kuleste båtnavn så langt:

knot@work

Dette kartet viser hvor vi har reist. Det er ikke alle stedene som har vært like interessante, men det er i hvertfall
stor glede om bord over å komme lenger sør. Snart kommer vi vel til den ordentlige varmen. Det skal bli deilig å
slikke sol og drikke paraplydrinker på sandstrender.

