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Hardanger Fartøyvernsenter v/ Morten Hesthammer  

Tidspunkt Sted Dagens program  

Onsdag 28/9 
   

Dag 1 – Ankomstdag. 
Velkomst og præsentation. 
 

 

12.00-24.00  Gl. Havn i       
Middelfart 

Fartøjerne er ankommet. Deltagere samles i løbet af dagen. Velkomst til 
deltagere. Tildeling af køje eller anden soveplads frem til kl. 21.00. Spisning på 
egen hånd i byen. 
 

 

19.30 - 20.00  Værftshallen Officiel velkomst ved Lillebælt Værftet, Hardanger Fartøyvernsenter og 
Skibsbevaringsfonden. 
 

 

20.00-21.00  Værftshallen Præsentation af arrangement og program m.m. Generel info om seminarets 
afvikling er de kommende dage. 

 

Torsdag 29/9 
  

Dag 2 – Teori, sikkerheds- og sejltræningsmanøvrer. Klargøring og 
afgang fra Gl. Havn i Middelfart. Evaluering af dagen. Middag og 
historisk foredrag om aftenen. 
 

 

07.30 - 08.30  Værftshallen Morgenmad (frokost) og diverse information. Fordeling af folk i fartøjerne. 
Proviantering til dagen. 
 

 

08.30 - 09.30  Værftshallen Teori-oplæg: ”Hvorfor sejler min båd?” (ikke hurtigere?) ved Rasmus Tjørnkvist. 
 

 

09.30 - 10.00  Værftshallen   Skippermøde. Præsentation af dagens obligatoriske øvelser og de videre 
sejladsinstrukser.  
 

 

10.00 - 12.30  Mønstring og   
afsejling  

Informere besætning, klargøring til sejlads. Intro til fartøjets sikkerhedsrulle. 
Sikkerheds- og sejladsmanøvre trænes til søs.  
 

 

12.30 - 13.00  Pause  Lægge bi, evt. ankre op, spise lunsj / middagspause 
 
 

 

13.00 - 16.00   Sejladsen 
genoptages 

Informere, klargøre til sejlads og videre træning af dagens manøvrer. 
 

 

16.00 - 17.00  På fartøjet Ankomst havnen. Kort evaluering af dagen ombord. 
 

 

17.00 - 18.30  Havnen Foredrag ved Sven Briske om esse-smedning af beslag 
 

 

18.30 - 19.30  Værftshallen Aftensmad/middag på Værftet 
 

 

19.30 - 20.00  Værftshallen Kort opsummering – særlige episoder fra hvert fartøj evalueres.  

20.30 - 21.30  Værftshallen Asger Nørlund fortæller om ”Hollandsk søfarts påvirkning af nordisk maritim 
kultur” 
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Utover kvelden  Området / 
fartøjerne 

Sosialt samvær 
 

 

Fredag 30/9 
 

  
Dag 3 - Teori, sikkerheds- og sejltræningsmanøvrer. Klargøring og 
afgang fra Gl. Havn i Middelfart. Evaluering af dagen. Middag, foredrag 
og underholdning om aftenen. 
 

 

07.30 - 08.30 
 

 Værftshallen Morgenmad (frokost) og diverse information. Fordeling af folk i fartøjerne. 
Proviantering til dagen. 
 

 

08.30 - 09.30  Værftshallen Teori-time:  
 

 

09.30 - 10.00  Værftshallen Skippermøde. Præsentation af dagens obligatoriske øvelser og de videre 
sejladsinstrukser.  
 

 

10.00 - 12.00  Om bord i 
fartøjerne 

Informere besætning, klargøring til sejlads. Intro til fartøjets sikkerhedsrulle. 
Sikkerheds- og sejladsmanøvre trænes til søs.  
 

 

12.00 - 13.00  Om bord i 
fartøjerne 

Lægge bi, evt. ankre op, spise lunsj/spise til middag 
 

 

13.00 - 15.30  Om bord i 
fartøjerne 

Briefe og klargøre til sejlads og videre træning af dagens manøvrer. 
 

 

15.30 - 16.00  GL. Havn i 
Middelfart 

Ankomst til havnen. Kort evaluering af dagen i hver båd. 
 

 

16.30 – 17.00 På fartøj eller i 
havnen 

Pause til omklædning / klargøring til foredrag og middag  

17.00 - 17.30 På havnen Kort opsummering - særlige episoder fra hvert fartøj evalueres. 
 

 

17.30 – 18.30  Værftshallen Foredrag v. Morten Hesthammer om nødvendigheden af at bevare antikvariske 
håndværk og at anvende tidstypiske materialer i historiske fartøjer. 
 

 

18.30 - 20.00  Værftshallen Aftensmad/middag på Værftet 
 

 

20.30 -   Værftshallen Underholdning og socialt samvær  

Lørdag 01/10 
 

  
Dag 4 - Sikkerheds- og sejltræningsmanøvrer forsættes. Klargøring og 
afgang fra Gl. Havn i Middelfart. 
Festmiddag og foredrag i Værftshallen. 
 

 

08.00 - 09.00 
 

 Værftshallen Morgenmad (frokost) og diverse information. Fordeling af folk i fartøjerne. 
Proviantering til dagen. 
 

 

09.00 - 10.00 
 

 Værftshallen Teori-time: sejlteori 
 

 

10.00 – 10.30  Skippermøde. Præsentation af dagens obligatoriske øvelser og de videre 
sejladsinstrukser.  
 

 

10.30 - 12.30  Om bord i 
fartøjerne 

Informere besætning, klargøring til sejlads. Intro til fartøjets sikkerhedsrulle. 
Sikkerheds- og sejladsmanøvre trænes til søs.  
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12.30 - 13.30  Om bord i 
fartøjerne 

Lægge bi, evt. ankre op, og spise lunsj / spise til middag 
 

 

13.30 - 16.00  Om bord i 
fartøjerne 

Briefe og klargøre til sejlads og videre træning af dagens manøvrer. 
 

 

16.00 - 16.30  Ombord i 
fartøjet 

Ankomst til havnen. Kort evaluering af dagen i hver båd. 
 

 

18.00 - 19.30  Værftshallen Festmiddag på Værftet  

19.30 – 21.00  Værftshallen Foredrag eller opfølgning på arrangementet, alt efter behov.  

21.00 - Værftshallen / 
havnen eller 
byen 

Juging (løgnehistorier) og alment sosialt samvær.  

Søndag 02/10 
 

  
Dag 5 – afslutning, evaluering og hjemrejse 

 

08.00 - 09.00 Værftshallen Morgenmad (frokost) på Værftet 
 

 

09.30 - 11.00 Værftshallen Drøftelse og opsummering på de vigtigste sikkerheds- og sejladserfaringer 
undervejs. 
 

 

11.00 - 12.00 Værftshallen Samlet opsummering af seminaret. Og hvad med næste år? 
 

 

12.00 Værftshallen Lunsj / middag  

13.00 Værftshallen «Takk for oss og velkommen neste år» 
 

 

 

Daglige rutiner og sikkerheds- og sejladsøvelser vi vil gennemføre på Seminaret (afhængigt af vejret) Distancerne 
er relativt korte for hver dag, så der bliver fokus på håndtering og manøvrering, fremfor lange etaper. 

 Organisering af besætning til de forestående sejladser. 
 Præsentation af besætningerne. 
 Præsentation af dagens sikkerhedsmanøvrer 
 Præsentation af fartøjernes sikkerhedsrulle. 
 Søsikkerhedsmæssige øvelser, herunder «Bøtteballetten» (også kaldet mand over bord øvelse) bl.a. at spotte 

og sejle tilbage til den overbordfaldne og få vedkommende ombord. 
 Brug af redningsudstyr. 

 
 Sejltekniske øvelser 

 Lægge fra land for sejl, hvis muligt. 
 Svigte gaffel og give halsen op.  
 Effektive kryds. 
 Kovending/stagvending. 
 Håndtere topsejl. 
 Rebe sejl - før afgang og under sejlads. 
 Lægge bi. 
 Ankring for sejl. 
 Sætte sejl og sejle ankeret op.  
 Hvilken betydning for sejlegenskaberne får det når vi flytter på ballasten om bord? Og andre trimdetaljer. 


