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Slusehåndbogen Thomas Veber Hent PDF Forlaget skriver: At sejle fra Skandinavien gennem Europas floder
og kanaler til Middelhavet er let og ukompliceret. Den eneste forhindring på vejen er sluserne. Men har du

først fundet ud af, hvordan du skal gøre i de forskellige sluser, behøver det ikke at være nervepirrende. Har du
hele tiden styr på dine fortøjninger og kræfterne, som påvirker dem, vil du opleve selv de værste sluser som
udramatiske. Har du ikke kontrol over båden og fortøjningerne, begynder stressen og måske skaderne.

Lær at sejle fra Østersøen til Middelhavet, ind i Skotland eller gennem Skandinavien:
- Krav på certifikater og dokumenter ombord

- Hvordan en sluse kaldes på VHF
- Fortøjninger
- Affendring

- Automatiske sluser
- Slusning sammen med andre både og pramme

- Singlehanded sejlads

Undgå problemer og skader - forbered dig, inden du sejler.

Ny, revideret udgave med kanaler i Sverige, Norge, Finland, Skotland, Tyskland, Holland, Belgien og
Frankrig.

"Bogen er et must ombord på en kanalgående båd."
Sittbrunnen.se

"5 af 6 ankre"
Foreningen til Langtursejladsens Fremme

"Slusehåndbogen oversteg mine forventninger."
Peter Larsson
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