
Mand over bord - eller MOB som det hedder i daglig tale - kommer man
ikke uden om når talen falder på sikkerhed. Kan man ikke samle sine gaster
op er man på spanden og ALLE ombord skal kunne det mest elementære -
at få båden til at ligge helt stille hurtigst muligt.

Øvelsen er bygget op som en 3-trins raket, så man kan starte på det niveau
man befinder sig på, eller komme hurtigt igennem de indledende øvelser
for så at koncentrere sig om at naile den uanset vejrforhold!

Vi lægger ud med det mest elementære - og ender med den store
udfordring!

Uanset om du er den
der skal lære fra dig eller
er den der skal lære, har

du glæde af at kigge
øvelserne igennem. Husk
også at se de tilhørende

videoer på you-tube
kanalen.

MAND OVER BORD - DEN KOMPLETTE GUIDE



NIVEAU 1: 
VINDØJET - HVAD ER DET?

Besætningen skal finde ud af hvor vindøjet er. Hvilke pejlemærker er der
på land? Er vinderetningen forskellige?
Hvornår kan man regne med at flagene/sejlene viser rigtigt?
Hvilket verdenshjørne kommer vinden fra?
Hvilken styrke har vinden?

Flag på havnen, sejlene på jollerne, andet?
Er der noget der skygger for flagene og sejlene der gør at det ikke er
den reelle vindretning der ses?
Fri vind. Hvad betyder det? Hvad kan skygge for vinden på land? Hvad
kan skygge for vinden på vandet?
Hvor er Nord, Syd, Vest og Øst på havnen. Hvad hedder kurserne ind i
mellem?
Hvilke vejrudsigter er gode at bruge? Hvordan læser man en vejrudsigt?
Har havnen en vindmåler man kan læse? Kan man regne med den?

Denne øvelse foregår på land og kan bruges til helt nye sejlere. Definering
af vindens retning bør ske hver gang man tager på vandet. 

Fokus
At sejlerne bliver opmærksomme på altid at læse vinden og være
opmærksomme på hvor vinden kommer fra, uanset hvor man befinder sig. 

Opgaven

Tips, triks, gode spørgsmål og ting du kan undre dig over



NIVEAU 2: 
LÆG BÅDEN I VINDEN 

Besætningen finder ud af hvor vindøjet er. Den øvede sejler forklarer
hvordan man finder du af det ved at bruge Windex og fortæller hvilken
kurs vinden er i på kompasset. Herefter forlades havnepladsen. 
På åbent vand styres båden op i vindøjet.
Passer kursen i forhold til det vi fandt ud af på land? Hvorfor/hvorfor
ikke?
Alle ombord prøver at lægge båden i vindøjet på skift.

Hvordan man ved at man ligger i vinden:

Den øvede sejler angiver vindretningen:

Boathandling:

Denne øvelse foregår primært på vandet. Besætningen rigge båden til og
inden der lægges ud, defineres vindøjet ved at kigge på landkendingstegn
og Windex. 

Fokus
At lægge båden stille i vindøjet. 

Opgaven

Tips, triks, gode spørgsmål og ting du kan undre dig over

- Sejlene blafrer i midten af båden
- Windex pilen peger lige bagud mod hækken af båden

- Verdenshjørne
- Kompaskurs – hvilken kurs er så plat læns?

- Hvad skal det enkelte besætningsmedlem lave når båden går i vinden?
- Hvilke kommandoer er nødvendige for at det lykkes?



 LÆG BÅDEN I VINDEN - ØVELSE 



NIVEAU 3: 
OWN YOUR BOAT 

Hvem kan holde båden længst i vindøjet uden den falder af eller går
over stag?
Hvem kan få båden til at flyde længst tid efter den ligger i vinden
(opskud)?
Hvordan kan båden bremses hurtigt? Hvor hurtigt kan I gøre det?   
Læg båden i vinden med bind for øjnene (en spand eller en sovemaske).
Besætningen skal give kommandoer, husk at fordele rollerne.
Læg båden i vinden med bind for øjnene uden at modtage nogle
kommandoer fra besætningen.
Læg båden i vinden, så den stopper præcist ved en udlagt mærke eller
fiskerbøje. Der kan evt ligge en badering med en spand i midten med
præmier. 

Tjek omgivelserne for frit vand – hvordan holder man udkig?
Hvad skal der til for at stoppe en båds fremdrift hurtigst muligt?
Hvordan føles det at sejle med bind for øjnene? Hvordan mærkes
rorpinden når man skærer op/falder af?

Øvelsen foregår på vandet og starter med fuld fart i båden på halvvind.

Fokus
Små hurtige, sjove øvelser der styrker sejlernes færdigheder omkring
vindøjet og samarbejdet ombord.

Udfordringer

Tips, triks, gode spørgsmål og ting du kan undre dig over



 OWN YOUR BOAT - ØVELSE 



NIVEAU 1: 
OVALE CIRKLER 

Sejle halvvind, gå langsomt op i vinden, gå over stag og langsomt ned på
halvvind. Giv kommandoer under vejs, så besætningen ved hvad de
skal.
Sejle kryds, lave en vending, bakke fokken og se hvor hurtigt man
kommer ned på halvvind. Lave samme øvelse uden at bakke fokken og
se forskellen i hastighed.

Eksperimentere med at bakke fokken når I går over stag, dvs vender.
For at bakke fokken skal I lade være med at slække læ fokkeskøde i
vendingen, men først når båden er faldet af til kryds kurs.
Eksperimenter med hvordan båden reagerer, hvor langt tid kan man
bakke fokken?
Give gode og tydelige kommandoer. Brug de rigtige terminologier: jeg
skærer op, jeg falder af, klar vende…klar…læ, klar bomme…klar…luv
Hvornår benytter man sig af at bakke fokken?
Bruger mand mindre manøvreplads når fokken bakkes?

Øvelsen består i at sejle ovale cirkler. Alle skal skifte rundt på bådens
positioner, på den måde ved man hvad der sker med sejl og bådens
bevægelser. Rorsmandens vigtigste opgave er at kommunikere med
besætningen og lave langsomme manøvre til at starte med.

Fokus
Sejlerne skal lære at sejle i ovale cirkler. Det er vigtigt at rorsmanden giver
tydelige kommandoer, så alle i besætningen er klar over hvad der skal
foregå.

Opgaven

Tips, triks, gode spørgsmål og ting du kan undre dig over



 OVALE CIRKLER - ØVELSE 



NIVEAU 2: 
OVALE CIRKLER 

Sejle halvvind, gå langsomt op i vinden, gå over stag og langsomt ned på
halvvind. Giv kommandoer under vejs, så besætningen ved hvad de
skal.
Sejle kryds, lave en vending, bakke fokken og se hvor hurtigt man
kommer ned på halvvind. Lave samme øvelse uden at bakke fokken og
se forskellen i hastighed.

Eksperimentere med at bakke fokken når I går over stag, dvs vender.
For at bakke fokken skal I lade være med at slække læ fokkeskøde i
vendingen, men først når båden er faldet af til kryds kurs.
Eksperimenter med hvordan båden reagerer, hvor langt tid kan man
bakke fokken?
Give gode og tydelige kommandoer. Brug de rigtige terminologier: jeg
skærer op, jeg falder af, klar vende…klar…læ, klar bomme…klar…luv
Hvornår benytter man sig af at bakke fokken?
Bruger mand mindre manøvreplads når fokken bakkes?

Øvelsen består i at sejle ovale cirkler. Alle skal skifte rundt på bådens
positioner, på den måde ved man hvad der sker med sejl og bådens
bevægelser. Rorsmandens vigtigste opgave er at kommunikere med
besætningen og lave langsomme manøvre til at starte med.

Fokus
Sejlerne skal lære at sejle i ovale cirkler. Det er vigtigt at rorsmanden giver
tydelige kommandoer, så alle i besætningen er klar over hvad der skal
foregå.

Opgaven

Tips, triks, gode spørgsmål og ting du kan undre dig over



 OVALE CIRKLER - ØVELSER NIVEAU 2
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NIVEAU 3: 
OVALE CIRKLER 

Sejle kryds kurs, falde af uden at slække på sejlene. 
Sejle halvvind, gå op på kryds (brug windex), trimme sejlene til kryds
kurs. 
Sejlerne styrer efter skift. De bruger kompasset til at ændre kurs 10
grader og kigger på hvad der sker ved sejlene. Sejlene trimmes korrekt
efter hver kursændring.
Der sejles kompasset rundt, både frem og tilbage. Rorsmanden giver
instrukser til besætningen hvad han vil gøre og besætningen følger med
i sejlene. Der trimmes i forhold til bådens manøvrer. Alle prøver på skift.

Hvordan bruges Windex i forhold til kursen og ticklers i forhold til trim af
sejl? 
Hvad sker der når man falder af uden at slække på sejlene? Hvorfor?
Hvad er formålet med ticklers? Hvordan sikrer man at der styres rigtig
kurs?
Hvilke kendetegn er der på et sejl når det er trimmet for tot og for slæk?

Frit vand, en person der holder udkig. En besætning, gerne med forskelligt
kendskab til sejlads. Alle sejlere prøver at styre alle øvelserne, der byttes
pladser på båden efter rotationsprincippet.

Fokus
Undersøge hvordan båden reagerer i forskellige manøvre med fokus på
sejltrim.

Opgaven

Tips, triks, gode spørgsmål og ting du kan undre dig over



 OVALE CIRKLER - ØVELSER NIVEAU 3
 



NIVEAU 1: 
MAND OVER BORD 

Rorsmanden finder 2 mærker, det kan være en bøje og et punkt på land
eller 2 bøjer. Rorsmanden styrer så disse 2 mærker er over 1, dvs. sejler
én bestemt kurs hvor du pejler begge mærker på en linje.

Sejlerne skal vide hvad forskellen er på reel vind og faktisk vind og
hvilken betydning det har for den sejlede kurs.
Sejlerne skal kunne holde mærkerne over et, når der sejles mod dem og
væk fra dem

Find 2 mærker der kan pejles mellem. Det kan være fiskerbøjer, udlagte
mærker eller en bøje og et landkendingsmærke. 1 besætningsmedlem
holder udkig.

Fokus
At lære de grundlæggende koncepter ved en Mand over bord manøvre.

Opgaven

Tips, triks, gode spørgsmål og ting du kan undre dig over



MOB - ØVELSER NVEAU 1



NIVEAU 2: 
MAND OVER BORD 

Der sejles frem og tilbage på halvvind. 1 person i båden kalder
kommandoen: ‘gå op på bidevind, stop båden og få den til at drive
sidelæns’.
Hvem er bedst til at have kontrol over båden?
Hvem kan få båden til at flyde længst tid sidelæns unden at den falder
af?

Hvad betyder det med ro i båden? 
Hvor lang tid tager det fra sejlene er slækket til båden er stoppet?
(Bådens opskud)
Hvad kan man gøre for at stoppe båden hurtigere?

Denne øvelse kræver en del plads, derfor skal I finde et område på havet
uden for meget trafik. Husk altid at have en person der holder udkig.
 
Fokus
At sejlerne får en forståelse for opskud og strømmens påvirkning på båden. 

Opgaven

Tips, triks, gode spørgsmål og ting du kan undre dig over



MOB - ØVELSER NVEAU 2 



NIVEAU 3: 
MAND OVER BORD 

Bjergemærs kastes i vandet. Rorsmand kalder: ‘Bjærgemærs over bord’.
Rorsmand falder af til enten halvvind eller agten for tværs og sejler i 30
sekunder.
Rorsmand laver en vending – kalder manøvren til besætningen og sejler
retur på enten halvvind eller bidevind – alt efter hvilken kurs han valgte
ovenfor.
Når bjergemærsen nås slækkes alle sejl og rorsmanden skærer op så
bjergemærsen ligger til læ. Bjergemærs samles op.
 Alle ombord gentager øvelsen.

Det er vigtigt at sejlerne ikke falder dybere end agten for tværs når de
påbegynder manøvren. 
Undgå at skulle vende for at nå bjergemærsen, så bliver der langt
sværere at finde tilbage.
Vigtigt at kommunikere klart og tydeligt med besætningen
Den øvede sejler laver ovenstående øvelse med en tennisbold.    
Alle ombord laver manøvren uden indblanding fra besætningen.
Den ultimative test: Udfør manøvren i mørke med en tennisbold!

Alle besætninger får udleveret en bjærgemærs og evt. en tennisbold.
 
Fokus
At gennemføre en Mand over bord manøvre med stagvending. 
For at lykkes perfekt med en MOB manøvre skal båden ligge helt stille med
bjergemærsen til læ ca midtskibs.

Opgaven

Tips, triks, gode spørgsmål og ting du kan undre dig over



MOB - ØVELSER NVEAU 3 



Det er vigtigt at man lærer af hinanden og udnytter den viden ens
medsejlere ligger inde med. Diskuter det I ved og vælge den bedste løsning
sammen når I er igang med at lære.

Er I på tur og skal der tages hurtige beslutninger er det skipper der har
magten og skal tage de hurtige beslutninger. Her må man som gast
acceptere det der bliver sagt og parere ordre. Gør man ikke det kan det gå
helt galt - og vi vil gerne have ale mand i havn igen.

Tag diskussionen når I sidder over en kop varm te eller en stille øl. Stil
spørgsmål, bliv klogere, følg udviklingen og sug til dig når muligheden er
der!  

UDNYT DE ANDRE SEJLERES VIDEN

HVAD SKAL MAN KUNNE SVARE PÅ
I EN MØRK REGNFULD NAT? 

Hvad vil det sige at ligge i vindøjet?
Hvilken indvirkning har forhindringer på vindens retning? Er
vinden mere stabil når det er pålandsvind i forhold til
fralandsvind?
Hvordan ser kompasset ud? Hvad hedder verdenshjørnerne?
Hvordanforholder man sig til en vejrudsigt? Hvor finder man
en vejrudsigt på nettet? Hvad er forskellen på de forskellige
udbydere? 
Hvad er bådens opskud?
Hvordan laver man fuld stop? 
HVad er forskelling på den faktiske vind og den reelle vind? 


