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Internett tilkobling
Av: Ole Martin
Internett tilkobling er viktig å ha. Spesielt en som er sterk og god. Da kan vi lese e-post, surfe på
nett, chatte på msn og få oppdaterte værmeldinger i med høyoppløselig grafikk. Også kan vi
selvfølgelig oppdatere hjemmesiden vår.
Vi har bare hatt internett
tilkobling 3 ganger. Den
første gangen var i Nederland, den andre i England
og den tredje er her i Portugal på internett kafé.

Internett i Båten

Men der koster det 4 euro
i timen. De holder på å

fikse internett tilkoblingen
her på brygga. Tilkoblingen heter Motereal Club
Yates, og skal være ganske
bra.
Men vi tror ikke at de blir
ferdige denne uka selv om
de sier det.

nett tilgang som heter
Brasil 1.1, men jeg må sitte
på brygga for å få sterkt
nok signal. Om dagen har
jeg et pledd over meg for å
se noe på skjermen.

Ord og Uttrykk

♦ Lik er kantene på seilet underlik, akterlik og
forlik.
♦ Hals er hjørnet hvor
underliket og forliket
møtes.
♦ Lugar er soverommet

BAYONA

♦ Bysse er kjøkkenet

Her er det en Internett
kafé i den andre enden av
byen, men der kan jeg ikke
ta med min egen PC.

♦ Bestikk er det stedet
hvor kartene og instrumentene er.

CASCAIS
Her er det en åpen inter-

”Brygge cafè” om
dagen

Mathjørnet
Av: Ole Martin
Maten ombord er sånn passe god. Pannekakene i Sverige var veldig gode.
Kinamaten suger! Nudlene smakte hår og kyllingen såpe og nøttene vil jeg ikke beskrive! Bildene er kuttet for å beskytte de sarte. Her er noe av det vi har spist.
Spareribs i Stellendam
Spareribsene i Stellendam
var veldig gode. Sterkt
krydret, godt stekt og varme og gode.

Kylling i Ijmuiden
Kyllingen som Ida spiste i
Nederland hadde veldig
god og sterk saus..

Kyllingvinger
Kyllingvingene her hvor vi
er nå er veldig god men
ganske klissete. Vi er i
Baiona, og de som selger
kyllingvinger heter Pizza
Movile

Hamburgerne i Baiona

Hamburgerne her i Baiona
er ganske ekle med ujevn
ost og rundt rundstykke.
På salaten var det hvit
saus.

Meksikansk pizza
Den var sinnsykt sterk.
Selv osten brant på tunga.
Men pepperonien var god
Dette var også på Pizza
Movile.

Egg og bacon sandwich
Veldig god på grunn av
egget og baconet. Resten
av sandwichen husker jeg
ikke.

Sandwich amerikaner i
Nazare

Den var veldig god, og
besto av bacon og egg og
brød og salat. Som sagt
veldig god!!!

Biff Cafe 5 i Cascais
Biffen her er dynket med
saus som smaker litt ost på
den bra måten, og kjøttet
var perfekt krydret. Tilbehøret var ris, salat og
chips, og så sausen så
klart.
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Re ise ruten i august

Venner

Siste havner
24/9-05 Cascais

Av: Ida Victoria
Hei! Jeg skal skrive litt om de jeg har møtt og blitt venner med.

38º41,55' N - 9º25,02' V
22/9-05 Nazare

Camilla:
Hun elsker hester og har samtidig har fått meg hestegal også.
Hun er
grei, høflig og
fornuftig.
Hun er 9
år gammel men
hun føles
som bestevennen min alt men det er det
Frida og Liv Helene og Mia
som er=)
Hun har jo en bestevenn og da.
Jeg tror hun heter Maria
Ingrid:

Jeg kjenner henne ikke fult så
mye som Camilla men jeg vet
litt. Hun er 7 år gammel og er
fult av ivrighet. Men hun er
også ganske snill og har en storesøster og en lillesøster. Og
hun har en venn på båten Lille
Blå. Hun heter Maria men hun
blir kalt for Mia.
Maria/Mia.
Mia er den livlig og kjempe grei
jente hun er
7 år gammel
og hun liker
og leke.
Litt vanskelig
og forstå hva
hun sier for
hun snakker

dialekt.
Hun har en eldre søster på 14
år og en eldre bror som går i
militæret, men har er ikke med
på turen da, jeg trur han var 21
eller noe sånt noe?
Collin:
Collin er en
av de mest
ivrige i hele
verden ☺
men han er
grei noen
ganger da.
Han er 6 år og har vunnet en
strigle konkurranse for hester.
Det er egentlig ikke så mye og
skrive om han.

39º35,05' N - 9º04,48' V
19/9-05 Oporto
41º08,40' N - 8º36,83' V
18/9-05 Leixoes
41º10,97' N - 8º42,42' V
10/9-05 Bayona
42º07,21' N - 8º50,71' V
3/9-05 La Coroña
43º22,08' N - 8º23,22' V
20/8-05 Falmouth
50º09,91' N - 5º5,00' V
12/8-05 Brighton
50º48,56' N - 0º06,03' V
10/8-05 Dover

R/S 10 Christiania
Av: Ole Martin
Christiania heter ikke S/Y men R/S. Det betyr rednings skøyte. Hun er Redningsskøyte nr 10
Av: Ole Martin

C

og snaket i en halv time i SKOLE TIDEN. Christiania er en

hristiania er en gammel
norsk båt tegnet av Collin Archer. Han er en av de mest
berømte båt designerne i hele
Europa i forrige århundre og
kanskje i dette århundre også

av de mange norske båtene vi
har møtt hittil.
Syver har et skinnboard som er
veldig gøy å kjøre på. Skinnboard er ett slags surfebrett
som man sklir på vannet som er
igjen på sanden etter et en bølge har gått ut. Syver går i samme klasse som Gaute i S/Y
Veto. De har også et skinboard.

Jeg og Syver har sittet inni seilet

Bryggeliv...
Av: Steinar
Man kan undre seg over alle langturseilere som ser ut til å ha vannskelig for å
komme ut av marinaen. Det er ikke like rart etter at man har prøvd en uke eller to i marina selv.

Bryggene i marinaene er på en
måte som gata hjemme. Men
bare på en måte. En brygge er
mye mindre og tettere enn gata.
Når man går kveldstur på brygga passerer man mange mennesker på veldig kort tid, og
man har et forhold til de fleste

av dem. De fleste er også mer
enn interessert i å snakke om
lavtrykkenes bevegelser over en
kald øl eller to. Om ikke det
skulle friste, så er det alltid en
nyanskaffelse eller en utbedring
som trenger planlegging. Ikke

minst er det alles behov for å
ha litt voksenkontakt og å
snakke om barneoppdragelse,
skole, karriere, arbeidsmarkedet
hjemme i Norge, ny havner,
kursvalg og generell sladder. Et
utrolig inkluderende miljø.

Jeg har lånt skinboard’et dere
noen
ganger, og
det er
sinnsykt
gøy. Håper vi
Syver i riggen
møter
dem igjen senere i Vestindia
eller noe.
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Rubrikker

B.M. ”Giftbruk”

Kokke søkes til to skolebarn
om bord i seilbåt. B.M ”Haster”

Navigatør med kunnskap om
geografi søkes. Spesielt ønskelig
med kunnskap om kanariøyene
til Vest India. B.M
”Kartplotterfeil”

Dieselmekaniker søkes til
deltidsjobb. 8 til 12 timer pr.
dag må påregnes. Varierende
arbeidssted. B.M. ”Volvo genoa”

Lærer søkes til 7. og 8. klasse
elever. Må tåle hard motstand
og tøff kritikk. Lav lønn, og
ingen fridager. B.M. ”Vann
over hodet”

Veterinær søkes til Dieseldyr.
Hurtig avlivning er ønskelig.

Rormann med godt nattsyn
ønskes til trivelige oppgaver om

Stilling ledig

bord på seilbåt. B.M.
”Nattevakt må påregnes”

Til Salgs
Vindmåler t. s. Ubetydelig
feilvisning. Kun 8 år gammel
virker bra over 30 knop. Kall
opp LJ 8945 Ch16

”Portugis Trade
winds” kalles
den Nordlige
vinden som går

Ønskes kjøpt

langs kysten av

Turbo seil ø. kj. Må tåle motvind. Minst 8 knops fart søkes

Portugal
mesteparten av
året.

Skole om bord i S/C Noravind
Av: Ole Martin
Skolen om bord er sånn passe. Vi har skole fra ca. ti til ett, hvis vi ikke våkner litt tidligere enn vi
pleier.
Av Ole Martin

Det er ikke så morsomt å ha
skole med søsteren sin. Det
vet Daniel alt om.

Det verste er at vi sitter ved
det samme bordet, så det er
ganske liten plass for begge
to. Man får ikke særlig god

hjelp av lærerne. Vi har skole
nesten hver dag fra kl 9 til 12..
Noen ganger starter vi ikke
før kl 10 og da holder vi på til
kl 13. Det er vanskelig å gjøre
noe utpå havet, så på overfarter leser vi bare. Jeg har lest
tre bøker allerede.
Alle båtene vi har møtt har
skole på en eller annen måte.
Vi gjør Noraposten som skolearbeid i norsk. Etter en time
med skole har vi TI MINUTTER friminutt=( det er lite
det. Det er ingen forskjell når
vi kommer til et nytt sted

heller for vi har jo skole i båten!) Å, det er kanskje ikke så
lite med ti minutter friminutt
allikevel. Men det er ikke så
lange friminutt som dere har
der hjemme. Jeg savner å være
på skolen i Norge med vennene mine. Det er ikke akkurat
det samme som her. Her ser
vi de menneskene vi har møtt
to- tre ganger i uka; som sagt
ikke det samme som hjemme.
Her i Sines har vi møtt Lille
blå og Veto, men savner Coconut og Christiania. Christiania har dratt til Madeira og
Coconut er igjen i Cascais.

Solnedgang i Norge
kan være vanskelig å
overgå

Marinatips – Portugalkysten
Av Janne og Steinar

Bayona
Bayona er den første etablerte
badebyen man kommer til når
man seiler sørover langs Vestkysten av Portugal. Rett på
utsiden av Bayona er det en
sydhavsøy- lignende ankerplass
som absolutt bør besøkes. Inne
i Bayona er alt tilrettelagt for

turisme. Det er to marinaer der.
Pass på å legge til i den gamle
marinaen. Den har all sjarmen
og trådløst internett i havnen.
Fortøyningen her er moring i
baugen og line til brygga. Det er
litt på kanten med 4 meter tidevann, men det går. Ankerplassen foran stranden gir god le,
og er et utmerket alternativ til
de 32 Euroene om dagen vi

betalte ved
brygga.
Oporto
Unngå Leixos
marina om
mulig, og gå
rett inn til
Porto by. Der
kan man
ligge gratis

Fyrtårn I Oporto

langs bybryggen og suge inn
atmosfæren. Absolutt et høydepunkt på turen så langt. Ingen
fasiliteter tilgjengelig, så alt må
ordnes i båten. Havnekapteinen
har kontor rett ovenfor bryggen
og skal besøkes med alle papirer og pass og lignende. Tidevannsforskjellen gjør at man må
fendre godt, og legge ordentlig
lange spring.

www.noravind.com
Side 4

S/C Noaravind
Vestfjordveien 63
3142 Vestskogen
Norway
Telefon:
E-post:

+47 4144 5893
noraposten@noravind.com

Kuleste båtnavn så langt:

knot@work
Dad’s mistress

Dette kartet viser hvor vi har reist. Det er ikke alle stedene som har vært like interessante, men det er i hvert fall
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.

