
Post nummer: 6 (vand) 

Postens tema: Trække en havareret båd, hvor roret er beskadiget. 

Udstyr:  
• ”Jordbær”-mærke eller flagbøje, ankerline og anker
• Lamineret instruks til fastbinding på mærke.
• Ubemandet post.

Forløb: Deltagerne sejler ud til posten, og læser instruksen. 

En af deltagerne tager roret af sin jolle, og lægger det i en af de andre joller. 

Ved hjælp af de andre joller trækkes den ”havarede” båd fra posten ind til enden af jollebroen. 
Som hjælpemidler må anvendes det normale grej i bådene såsom fangline, øsekar, padler, 
sprydstager, og lignende. 

Instruktion til holdet:  
I skal nu vise, at I kan hjælpe en jolle ind til land, hvis roret er gået i stykker. I skal vælge én af 
jeres joller, og lege at den der er ”gået i stykker”.  

I skal først tage roret af jollen, som er gået i stykker, og lægge roret i en af de andre joller. 

Dernæst skal de andre joller trække den ”ødelagte” jolle ind til enden af jollebroen. I må bruge 
alt det grej, I normalt har i jeres joller som hjælpemidler, dvs. fangline, øsekar, padler, 
sprydstager, og lignende. 



Point for gennemførsel: 
Klaret med nogen udfordringer og behov for hjælp  1 
Klaret med mindre udfordringer og behov for lidt hjælp 2 
Gennemført på korrekt vis uden hjælp   3 
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Træk en havareret båd, hvor roret er beskadiget 

Instruktion til holdet: 

I skal nu vise, at I kan hjælpe en jolle ind til land, hvis roret er 

gået i stykker. I skal vælge én af jeres joller, og lege at den er 

”gået i stykker”.  

I skal først tage roret af jollen og lægge det i en af de andre 

joller. 

Dernæst skal de andre joller trække den ”ødelagte” jolle ind til 

enden af jollebroen. I må bruge alt det grej, I normalt har i 

jeres joller som hjælpemidler, dvs. fangline, øsekar, padler, 

sprydstager, og lignende. 

God tur ind! 


