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Kystnær navigation

1. Navigation for kajakroere
- hvordan gør I i dag?

2. Hvorfor er det vigtigt at kende 
til kystnær navigation?

3. Hvad kan vi yderligere gøre?



IPP3 krav til C.2 Kortlæsning/navigation
J.f. kursusvejledning og prøvevejledning

• Grundlæggende forståelse for kystnær navigation

• Introduktion til søkort

• Anvendelsesmuligheder (landkort og søkort)
• Udpege positioner i kortet
• Genkende signaturer
• Måle distancer

• Bruge et kompas
• Indtegne en kurs i kortet
• Udtage/aflæse en kompaskurs i kortet
• Foretage en pejling i naturen (evt. krydspejling)
• Følge en kurs i naturen

• Introduktion til turplanlægning
• Overordnet planlægning (forberedelse hjemmefra)
• Ændre planer (tilpasse planen, når forholdene ændrer sig)



Søkortets opbygning  (Lat-long / WGS84)

180○ W  
180○ E

0○

90○ N

90○ S

Længdegrader / meridianerBreddegrader
Lattitude: 0○ equator +/- 90 ○ Longitude: 0○ +/- 180○



Søkort

• 90 grader fra ækvator til polerne

• 1 grad = 60 minutter  (1○ = 60’)

• 1 minut = 60 sekunder  (1’ = 60’’)

1 bueminut = 1852 m
1 sømil = 1 sm = 1 NM

1’ = 1 sm ~ 2 km

1) Angiv koordinaterne for signaturen ved A
2) Marker, hvor langt 1 sømil er på kortudsnittet
3) Hvor langt er der ca. i km fra A til C?

C

A

B

18○



Sømærker
Styrbord:
• Grøn kegle 
• Grøn top-kegle 
• Grøn flash
• Grøn lysrefleks

Bagbord:
• Rød cylinder
• Rød top-cylinder
• Rød flash
• Rød lysrefleks



Kompas-
afmærkninger

Bemærk:
• Farve på sømærket
• Top-pile
• Lysglimt (flash)
• Lysrefleks





Fyrtårne og fyr
Type Fl (3) = gruppe af 3 flash efterfulgt af pause

OC = Occulting = ”flash” af mørke

ISO = ”lige meget” lys og mørke

Farve Vinkelfyr WRG:   (W = White  /  R = Red  /  G = Green)

Periode Xs, hvor X er periodens længde i sekunder

Lyshøjde Xm, hvor X er lyset højde over middelvandstanden i meter

Synlig afstand XM, hvor X er den synlige 
afstand af det hvide lys i NM



Øvelse

• Beskriv, hvordan fyret Skagen W. lyser



Øvelser
1) Vælg et fyr og beskriv, 

hvordan det lyser
2) Hvilke andre signaturer 

ser vi på kortet
- hvad betyder de?



Forskellige korttyper

• Hvad kan vi se på de 
forskellige korttyper?

• Hvad er relevansen for vores
turplanlægning og navigation? 



Eksempler på signaturer i 
søkortet

Søkortets signaturer
(89 sider)





Kompasset • Kortet viser Nordpolen = Geografisk nordpol
• Vi bestemmer den retvisende/sande kurs i kortet

(true bearing)
• F.eks. kurs 270⁰ T (stik vest)

• Kompasnålen peger mod Magnetiske nordpol
• De magnetiske poler flytter sig
• Forskellen på retningen til hhv. geografisk og 

magnetisk nordpol kaldes misvisningen

• Styret kurs (bådens retning)
• Korrigeres for misvisningen 

(jf. kompasrose på søkort)
• Pt. ubetydelig for kajakroning i Danmark!

• Beholden kurs = kurs over grunden
• Retningen båden flytter sig i 

(f.eks korrigeret for strøm, vind og/eller bølger)



Håndholdt kompas

Kortets 
Nord

Skaber sammenhænge mellem:

• Magnetisk nordretning

• Kursen på kortet

• Den styrede kurs



Bruge et kompas

Udtage/aflæse en 

kompaskurs i kortet

Følge en kurs i naturen

Foretage en pejling 
i naturen

(evt. krydspejling)

Indtegne en 

kurs i kort



Øvelser
1. Hvad betyder signaturen ved

1. A: 
2. B:
Hvilke andre signaturer ses af kortudsnittet?

2. Hvad er koordinaterne for 
1. Signaturen ved A
2. Landgangspunktet ved C

3. Hvad er kursen/ retningen:
1. Fra B til C: ______○
2. Fra B til D: ______○

4. Er C et godt sted at gå i land?

C

A

B
D

18○



Øvelser
Øvelser – krydspejlinger
1) Pejling Fl(3)R.10s = 80○

Pejling LFl.10s = 220○

2) Grønne bøjer foran Studstrupværket ”overet”
Pejling Kalø Slotsruin = 40 ○



Lokation N:

Lokation W:

Lokation S:

Lokation AAHK:

Øvelser
1) Find koordinaterne
2) Find yderste breddegrader
3) Find yderste længdegrader

Lokation E:



Turplanlægning

1) Forberedelse
1) Hvilke informationer vil du indhente?
2) Hvilke kortudsnit og informationer vil du gøre klar?
3) Hvad vil du fortælle deltagerne på forhånd?

2) På dagen
1) Hvordan vil du følge op turplanen på dagen?

3) Undervejs
1) Hvordan vil du holde styr på din navigation på dagen?

4) Evaluering
1) Gik det som du forventede?
2) Hvad lærte du til næste gang? 



Helgenæs Rundt
Ca. 21 km

Hjelm Rundt 
fra Elsegårde
Ca. 10 km

Rodskov –
Kalø Slotsruin t/r
Ca. 15 km

AAHK –
Moesgård t/r
Ca. 12 km

Lokale ture



1) Turplan – forberedelse af turen
• Kortudsnit 

(gerne lamineret og slebet – eller i vandtæt plastlomme)
Angiv på kortudsnittet eller særskilt turplan:

• Start- og stopsted(er) (gerne med gps-koordinater)
• Overnatnings- og Pausesteder (gerne med vand, toilet, affald, indkøb, borde-bænkesæt m.v.)
• Evt. seværdigheder
• Evt. opmærksomhedspunkter (ex sejlrender, færgetrafik, lavvande,.. m.v.)
• Tidspunkter
• Evt. kurser
• Landkendingsmærker, sømærker, pejlemærker, .. 

• Tur-information til deltagerne på forhånd
• Startsted og mulighed for parkering
• Tidspunkter (tidspunkt, hvor vi mødes/ skal være omklædt eller være klar til at gå på vandet og forventet sluttidspunkt)
• Omklædningsfaciliteter/toilet o.l.
• Turledelse (hvordan)
• Betingelser / forventninger (kunne redde sig selv og andre, ro mindst 25 km på en dag, forventet 6 km/t, .. o.l.)
• Hvad skal medbringes? (mad og drikke, evt. lys, kompas, ….?)



Dagstur Thurø rundt – lav en turplan





2) Evt. opdatering på dagen ..

Skal turplanen ændres?

• Vejrudsigten 
• Kan vi gennemføre turen?
• Skal vi ændre ruten?
• Skal vi tage ekstra forholdsregler? 

• Deltagerne
• Hvad er deltagernes ro-kompetenser?
• Er der skader, der skal tages særlige hensyn til?
• Er deltagerne i form til turen?

• Andet?



3) Gennemførelse af tur

1. Følg op på turplanen – f.eks. Ved:
1. Følg kysten (”gelænderet”).

Brug landkending, bøjer, transitter, ledefyr m.v. til at holde styr på positionen
2. Find positionen på kortet og drej kajakken (og kortet) til landkending i kortet er på 

linie med virkeligheden
3. Fixpunkter bestemmes ud fra pejlinger af faste landkendinger

1. Transit
2. Pejling og kyst
3. Krydspejling

2. ”Gisset sted” bestemmes ud fra tid 
og gennemsnitshastighed* 
(bestiksejlads /dead reckoning)



4) Evaluering / læring

• Øv dig – også når du ikke selv er turleder

• Hvad lærte du af turen?

• Hvad var godt?

• Hvad kan gøres bedre en anden gang? 


