
Kastrup Søspejder 1 X 2
1 Hvornår er Kastrup Søspejder startet ? 1940 1945 1946

2 Hvilket knob bruges ikke til at fortøje ? pælestik 8-talsstik dobbelt halvstik

3 Hvad hed den første optimistjolle hos Kastrup Sø ? Shark Keego Jacala

4 Hvilket jungledyr har navnet Won-Tola ? ræv hjort ulv

5 Hvad hedder stritterne på en svendborgs mast ? løjbomme sallingshorn vantholdere

6 Hvilken bøje er rød ? bagbord midtfarvand styrbord

7 Hvor meget skal det blæse for der er stiv kulling ? 8-10 m/s 11-13 m/s 14-16 m/s

8 Hvor kraftig vind bør man højest sejle i med 3.grad ? 6 m/s 8 m/s 10 m/s

9 Hvilken farve toplys har en fiskerbåd ? rød over hvid hvid over rød grøn over hvid

10 Hvor mange må man være i en svendborg ? 6 7 5

11 Hvad hed den første ålborgjolle hos Kastrup Sø ? Piraten Kaperen Korsaren

12 Hvilket sejl er det største på en svendborg ? genua spiler storsejl

13 Hvilken side af båden er luv ? den, der er mod vinden den, der er med vinden agter

14 Hvad hedder den plade, man stikker ned i et hul på optimistjollen ? spaden sværdet sablen

15 Hvad hedder den slags sejl, som et vikingeskib har ? sprydrig latinerig råsejl

16 Et skib giver 3 korte trut - hvad gør det ? drejer bagbord drejer styrbord bakker

17 Der har være hele 4 både, der hed Juka - hvad betyder det ? Jungmænd Kastrup Juniorer Kastrup Julemænd Kastrup

18 2 sejlbåde mødes - har vinden ind på forskellig side - hvem viger ? begge den, der har vinden ind på bagbord den, der har vinden ind på styrbord

19 Bøjen "kompasafmærkning Nord" - hvilke farver ? sort over gul rød over hvid gul over sort

20 Hvilket af disse signaler er nødsignal ? ..--.. ---…--- …---…


