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Inger Eide Nordseth

Øystein forteller at Malin allerede 
var med på båttur fra hun var 5 mndr 
gammel.

Nå beveger begge jentene seg 
med den største selvfølgelighet rundt 
på båten, og mor Cathrine Sørli kan 
også føle seg trygg for at jentene er 
sikre. Pappa Øystein kan fortelle at 
han har vokst opp ved sjøen og fikk 
sin første båt allerede som 12 åring. 
Han har Kystskippersertifikat og har 
tidligere jobbet på båt.  Båtsikkerhet 
er derfor en selvfølge. 

– Dessverre er det alt for mange 
som kjøper båt uten å ha nok kunns-
kaper om hvordan de skal håndtere 
båt og båtnavigering, forteller Øyste-
in Andersen. Familien tilbringer hele 
ferien på båten. Derfor er det ekstra 
viktig å kunne håndtere alle situas-
joner som oppstår, sier Øystein.

– Vi har dessverre sett mange 
eksempler på utvettig båtbruk, så det 
er nok mange som kjøper båt uten å 
vite helt hva de går til, sier Øystein. - 
Dessverre er det bare sekunder med 

sjøenAktiv på

med vest

Malin (5) og Selma (2) er trygge 
på sjøen når Pappa Øystein 
Andersen fra Drøbak tar roret. 
Redningsvest er en selvfølge og 
båtsikkerhet tas på alvor når 
familien setter sjøbein.

uoppmerksomhet som skal til før un-
gene kan falle i vannet så rednings-
vesten er en viktig forsikring for alle 
i båten, også de voksne, forteller 
Øystein.

Malin har vært med siden hun 
var liten, og synes det er gøy å få 
være så mye på tur sammen med 
søsteren sin. Krabbefiske og turer 
i lettbåten er det morsomste hun 
vet.  – Jeg har også vært på besøk 
i de store båtene til Redningstjen-
esten, forteller hun fornøyd. Båtsik-
kerheten går tydeligvis i arv i denne 
familien.

Vi spurte Øystein Andersen 
om han kunne gi noen tips om godt 
sjøvett. – Her er det viktig å tenke 
over hva du har med i båten og ikke 
minst hvilke kunnskaper du har om 
båtnavigering. Og husk at jo lengre 
og mer utfordrende seilasen er, jo 
mer krever det av mannskapet, avs-
lutter Øystein Andersen.

Hva bør båten 
inneholde av utstyr:• Stor, god grillklype.• Vester til alle i båten• Brannslokningsapparat. Ett løst 

og ett i maskinrommet på båten• VHF Radio- Båtradio.
 Med denne kan en ringe opp en 

Kyststasjon. Nødknappen fanger 
opp posisjonen til båten og 
sender signalene direkte til red-
ningsstasjonen.

Stø kurs: Malin Sørli Andersen (5) og 
Selma Sørli Andersen (2) trives best på 
Oscarsborg og Holmsbu, men setter også 
kursen til Hvaler, Stavern eller Koster.

Sikkerheten først: Pappa Øystein Andersen med Jentene Malin og Selma. Pappa har 
alltid redningsvesten i bilen hele sommeren, og den tas på straks de skal ut i båten.
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• Anker. Nødanker og Drivanker. 
Drivankeret bremser båten og 
holder den stabil.• 2 førstehjelpsskrin• Gassalarm, lekkasjetester (vanlig 
på gassanlegg i båt).• Redningsbøye• Radar: Er dine øyne når det er 
mørket, nedsatt sikt eller ved 
tåke.• Kompass, kart, parallellfor-
skyver, og stoppeklokke.• Godkjente lanterner• Nok drivstoff• Ha en lettbåt/flåte med seg• Lytte til vanlig radio for å høre 
værmeldingen• Er det hull i båten, tett med puter 
eller tilskårne madrasser• Manuell lensepumpe. Det 
holder ikke kun med elektrisk 
lensepumpe• Lommelykt, kniv og dykkemaske 
er greit å ha om bord (dykke -
maske ved tau i pro pellen).

Hvilke kunnskaper 
skal båtfører ha:• Lære seg grunnprinsippet med 

navigering. Husk at definisjonen 
på navigering er at man vet hvor 
man er til en hver tid (ikke tror 
man vet!)• Båtføreprøven• Medlemskap i redningspatruljen. 
Den utfører redningstjeneste for 
hele kysten og har sommerkon-
voier• Husk å vike for nyttetrafikk, vær 
tydelig i din manøver ved møte 
med annen trafikk, husk sjøveis-
reglene.• Kjør etter dine kunnskaper og 
ta ikke unødvendige sjanser. 
Start i det små, lær å navigere 
i dagslys før du begir deg ut på 
mørkekjøring.

Annet:• Stell av motor og vedlikehold av 
båten.

  Husk å ha nødvendige reserve-
deler og verktøy lett tilgjengelig 
i båten. Minimum av deler bør 
være, impeller, filter til drivstoff, 
og reimer til dynamo etc.. Følg 
motorfabrikantens anbefaling til 
vinterkonservering og service-
intervaller.• Bruk sklisikkert fottøy.• Ta hensyn til de andre om bord, 
alle skal trives underveis.• Og husk: På sjøen har vi alltid 
god tid, dette demper drivstoff 
kostnadene og øker trivselen om 
bord. Ikke stress av gårde i full 
fart.


