a-ö

BÅTSPRÅK!
Lanterna - är ljus som en båt enligt lag
måste föra på natten. Babordslanternan
är röd, styrbordslanternan grön och toppoch akterlanternor vita
Latta - Inte någon ny blandning av kaffe
och mjölk utan en tunn ribba som styvar
upp seglet.

Reling - Båtens kant som man helst ska
hålla sig inom.

Reva - att minska seglets exponerade yta
mot vinden.

Lik - bli inte orolig, det är inte landkrabbor
klarat sig dåligt till sjöss utan linor insydda
i seglets kanter.
Lovart - den sida som vinden blåser ifrån,
den andra sidan heter lä.
Lova - att styra upp mot vinden.
Mast - den långa pinnen som pekar rakt
upp på en segelbåt och som seglet är
fäst vid.
Mojna - heter det att det gör när vinden
avtar.
Nautisk mil eller sjömil - längdmått på
sjön, motsvarar 1 852 meter på land.

Rymma - När vinden rymmer så slutar det
inte blåsa utan den drar sig akterligare.
Sjökort - karta som märker ut hav och
land, havsdjup, grynnor, farleder och
prickar. Lika viktigt som själva båten om
du ska ut på sjön.
Sjömärke - sjömärken är fyrar, båkar,
kummlar, stångmärken, tavlor, märken,
bojar och prickar. Dessa är utsatta av
sjöfartsverket för att utmärka farleder och
grund. Prickar som märker ut farleder är
gröna och röda.
Spinnaker - Stort, ofta färgglatt försegel
som sätts från masttoppen.

Navigera - ett annat ord för att försöka att
inte komma vilse. Med hjälp av sjökort,
passare och linjal, kompass och / eller
modernare påfund som GPS tar man
reda på var mar är och vart men ska och
hur man ska ta sig dit.
Ombordläggning - en kollision till sjöss
mellan två eller flera båtar eller fartyg.
Plattläns - Länsa göra man när vinden
kommer rakt akterifrån. Att plattlänsa är
att segla med förseglet och storseglet
rakt ut åt varsitt håll.

Tågvirke - är ett gemensamt namn på
spunna linor, rep och trossar. Smäckert
tågvirke benämns lina och grövre
benämns tross.
Vant - stagar upp masten i sidled. På äldre
segelfartyg var vanten också utformad
som en repstege på vilken man kunde
klättra upp i masten.
Vindöga - den riktningen vinden blåser
från.
Ö - en bit land omgiven av vatten. Många
öar tillsammans kallar vi skärgård.
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