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Kort 131, trykt 2020
Der er lavet nye ruter i Kattegat, og derfor er der trykt nye udgaver af bl.a. kort 131.
De nye ruter - sammen med nogle beklagelige fejl fra min side - har medført, at flere opgaver i
Opgavesamlingen er blevet korrigeret.
Med de nedenstående ændringer og rettelser kan Opgavesamlingen nu løses i:
kort 131, trykt 2020
Jeg beklager mine fejl og ulejligheden med ændringerne i søkortene.

Kort 131
R 11
...sejlbåden p.g.a. vinden ikke kan styre en lavere kompaskurs end st.K.mv. 334° - og ingen lavere tal.
R 13
Du aflæser styrekompasset (st.K.dv.) til 103°.
R 15
Du aflæser styrekompasset (st.K.dv.) til 348°.
R 28
Styrekompasset viser 097°,..
R 33
...og du aflæser du styrekompasset (st.K.dv.) til 070°.
rødt lys med 2 formørkelser hvert 6. sek. i P.mv. 033°

FACITLISTE
B6
c 194°
B 30
a 300°, b 296°
B 31
a 148°, b 144°
F11

a – · ·

Kort 131
R1
...Middelgrunds Fort V-lige fyr: 4 sek. lys + 4 sek. mørke,..., synsvidde 8 sømil
R2
Svinbådan Fyr: .., synsvidde 17 sømil
R 15 a 356°, b 352°, c dv.ø.4°
Kort 131 PRØVE 1
b sejl. f. 7,0 – beh.f. 7,0, afgang 09.30 (undgå koldfronten), ETA 11.35
d styre fra Skovshoved Havn direkte mod den NV-lig kant af Ven, aflæse kompasset og sammenligne med
søkortskurs rettet for mv: P.rv. - mv. => P.mv.; P.dv. - P.mv = dv.
e gps - kontrol: dybde, nordbøje (kikkert)
f Taarbæk, Vedbæk, Kyrkbacken (Ven), Norreborg (Ven)
FAKTAPRØVE 1
isoleret fareafmærkning, to hvide blink, b
 låt-rødt
...
brændbart materiale – varme – ilt
frisk fisk, fiskeaffald, kloakspildevand
Svømmevest: holde en person flydende
…
FAKTAPRØVE 2
Skib med slæb over 200 meter, bagbord, fart kan ikke afgøres, længde kan ikke afgøres, — • •, en diamant

