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Nettopp sjøsatt eller klar for jordomseiling? Denne boka vil være din hjelp til godt sjømannskap uansett
hvilket ferdighetsnivå du befinner deg på. Håndbok i seiling er en illustrert grunnbok om alle typer seiling, og
den egner seg både for nybegynnere og mer erfarne båtfolk. Boka gir råd og informasjon om alle aspekter ved
seiling og båthold, fra joller og katamaraner til tur- og havseilere.
Her finner du tips og hjelp til profesjonelle teknikker som taubehandling, fortøyning, vedlikehold, navigasjon
og meteorologi.
Oppdatert, revidert utgave i ny design.
Hvorfor trenger jeg et seilnummer? Seilnummeret er den mest synlige identifikasjonen på en seilbåt.
Norges Seilforbunds seilnummerregister er det mest komplette. NOR Rating klasseklubb for respitt seiling.
Nasjon Seilnummer(Kun tall) Båtnavn Båttype Rating Gyldig til Detaljer Målebrev Trondhjems-Seilforening
inviterer til regatta på Grilstad Marina for gamle og nye seilere, tur- og regattabåter.
De båtene som ikke er registrert i NOR rating vil.
Huskeliste ved trimming og seiling! Av Bjarne Kristensen Riggen: Undersøk med leverandøren av båten,
eventuelt klasseklubb, hvor mye masten skal ”logge. Arrcom er en del av Safari Adventures AS, som leverer
alt innen aktivitetsbaserte opplevelser. Vi skreddersyr pakker med seiling, helikoptertransport. RIButleie og
turer med RIB Oslo hele året. Fra gode fjordopplevelser, oppdagelsesturer, ekspedisjoner til fisking, rafting.

kun med RIBOSLO Velkommen ombord NOR Rating klasseklubb for respitt seiling. Husk meg Glemt
passord? Hva skjer i Sandefjord. Året gjennom – og ikke minst om sommeren – står kulturopplevelsene i kø.
Vil du på festival, show, konsert, teater, revy eller oppleve. -Kveldsturer i naturskjønne Ryfylke-Full
bevertning.
Velg mellom varierte sjømatbuffeer eller 3 - retters middag. Dans til levende musikk. Inne og uteplass på
soldekk. I Garmins support center finner du svar på vanlige spørsmål og ressurser som hjelper deg med alle
Garmin-produktene dine.

