Opgave 6. - Søkort nr. 131, Sundet N
I alle opgaver regnes med mv. Ø3˚. Deviation fra tabellen i bogen. Du skal i alle tilfælde
udsætte stedlinierne i søkortet samt opgive din position. Alle dine mellemregninger
skal med.
1. Ved sejlads på st.k.dv. 201˚ ca. 3 sm øst for Taarbæk ser du ret forude noget, der lyser
grønt/hvidt i 1s, så mørke 1s. o.s.v.
Samtidig om bagbord i pejl.dv. 115˚ ser du noget gult, der blinker 4 blink efterfulgt af en
længere mørkeperiode, i alt 10s. Find dine stedlinier og din position?

2. I hvilken pejl.dv. fra dit observerede sted skal du så have Middelgrundsfortets Fyr
(OC.WRG.5s.11m 12/10M)(pas på der er 2 fyr) og i hvilken farvesektor.

3. På st.k.dv. 315˚ V for Ven ses Ven Sødra Udda Fyr i pejl.dv. 56˚ og samtidig om styrbord ses i
pejl.dv. 004˚ et fyr der viser grønt blink i ca 2s efterfulgt af 8s. mørke.
Find stedlinierne og opgiv positionen.

4. NØ for København (ca. 5 sm) ses om styrbord 3 hvide hurtigblink, efterfulgt af en
mørkeperiode, i alt 10s. ≠ 4 gule blink efterfulgt af en mørkeperiode, i alt 10s. Om bagbord ses
rødt blink i 4s. efterfulgt af mørke, i alt 5s. ≠ 1 langt hvidt blink på 2s. efterfulgt af mørke, i alt
10s.
Find stedlinierne og angiv positionen?
Hvilken vej (kurs) sejler du?
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5. I Lundåkrabukten om dagen på st.k.dv. 227˚ ser du en specialafmærkning i pejl.dv. 303˚.
Afstanden vurderer du til 1sm. Find stedlinierne og angiv positionen.

6. På St.k.dv.134˚ i Sundet pejles 3 forskellige fyr/mærker:
Pinhättan Fyr
pejl.dv. 321˚

Vikhøg Fyr
pejl.dv. 84˚

YBY, Q(9)15s.
pejl.dv. 183˚

7. St.k.dv 180˚ V for Landskrona. Prøv i denne opgave først at udsætte de 3 pejl.dv. uden at rette
for dv og mv.
Græsrännan Fyr
Q.R.
Q(9)15s.
pejl.dv 108°
038°
308°
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