Nyttige sejladslink
Sejlbåde og hvordan de virker

Lidt sejlteori om bla vindens virkning på sejlene – fra privat hjemmeside af Per Nielsen

An introduction to the physics of sailing / Emma Ferris – 24 min. film fra MIT

Motorlære

Fritidsbådens motor – praktisk viden fra Dansk Sejlunions hjemmeside

Sejlads for begyndere

Sådan styrer man en sejlbåd med rorpind – tre min. film fra C C Marine Consulting

Beginners guide to sailing – ti min. film fra Yeadon Sailing Club

Lær om vindens retning ift sejlbådens fart – fire min. film fra Captain Lang sailing Tutorials

Sådan trimmer du fok og genua – instruktiv artikel fra hjemmesiden minbaad.dk

Lær at sejle med ticklers og telltales – to min. film fra NauticEd International Sailing School

At ligge bi – tre min. film fra Captain Lang Sailing Tutorials

At stagvende – to min. film fra Captain Lang Sailing Tutorials

Sejl hurtigere med din turbåd – 55 min. film om trim fra Video Sail med Erik Riis

Knob og stik 3d app – bind, løs op og rotér +100 knob med din finger i 3d

Knob og stik - otte små film fra Dansk Sejlunions hjemmeside

Fastgørelse af tov til klampe – billedinstruktion fra Sejlguide og Dansk Sejlunion

Fastgørelse af tov til klampe – ti min. grundig instruktionsfilm fra Maryland School of
Sailing

Sådan kvejles tov – et min. film om håndtering af tovværk af sejler Brion Toss fra Whyknot

Sikkerhed

Sejlsikkert app fra Trygfonden – med strøm- og vindprognoser samt nyttig sikkerhedsinfo

Søsportens sikkerhedsråd – hjemmeside om sikkerhed, vind og vejr, redning og
kommunikation

Vejr- og varslingstjenester – opdaterede sejladsínformationer fra Dansk Sejlunion

112 app – start et opkald til alarmcentralen og samtidigt sende gps-koordinater afsted

På havet - hjemmesider fra Trygfondens kystlivredning og Søsportens sikkerhedsråd

Afmærkning af danske farvande – fire min. film af Arne Nielsen fra Sejlerbo

Påklædning til søs – tre minutters film fra søspejdernes påklædningsguide

Sådan virker en selvoppustelig redningsvest – to minutters film fra Falck Danmark

Sejlguide til sikker sejlads – simpel sejlerapp med de grundlæggende søvejsregler

Opdatering af søkort vha rettelser fra Geodatastyrelsen – ti min. film af Peter Ingham
Generelt

Maritime link fra søfartens bibliotek

Tursejler app – en mobil havnelods fra Dansk Sejlunion

Maritim linkportal fra TV2

Den danske havnelods - oplysninger om havne og broer og udgivet af Geodatastyrelsen

