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Kedves Látogató! - Dear Visitor!
Ha hozzá akarsz szólni, akkor regisztrálnod kell. A megsokasodott kéretlen hozzászólások miatt sajnos meg
kellett szüntetnünk az automatikus regisztrálást. Ezentúl a következőt kell tenned, ha Te is szeretnél a fórum
tagja lenni: írj egy e-mailt az istvan@meder.hu-ra "fórum regisztrácó" fejléccel és a következő tartalommal:
felhasználó név, e-mail cím, és egy rövid leírás, hogy mihez szeretnél hozzászólni. Megértésedet nagyon
köszönjük!
If you want to write a message, you should have an account to the forum. According to the increasing
number of spammers we had to stop automatic registration via form. Now you should the the following:
please send an e-mail to istvan@meder.hu whit the "forum registration" title and body containing: your
username, e-mail address and a short description of your message you want to add. Thanks a lot for your
attention!
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Topic: Mindennapi élet egy vitorláson
Szervusz Áron!
Érdekelne (és remélem, még más olvasódat is!) a mindennapi élet a Carinán! Nem „csak” az, amit a
jachtnaplóban leírsz, de mondjuk olyan apró-cseprő ügyek, mint mosás, főzés a tenger közepén, (mondjuk a
mosásról már írtál pár szót.), tisztálkodás, WC . Mert ezek azok az információk, ami létszükséglet lenne
egy olyan embernek, akit „megfertőztél”, és akiből előbújt a gyermekkora óta dédelgetett titkos álma, hogy
megkerüli a Földet egy kis hajón…
A múlt évben már megépítettem egy kis gaffos vitorlást (Stevenson’s Weekender), ezen tanulgatok,
vitorlázgatok. Aztán 2-3 év múlva szeretnék egy nagyobb hajót építeni (egyelőre Ted Brewer Grand Banks
22-se felelne meg legjobban az elképzeléseimnek), de a belsejét át kell terveznem (a külsejéhez nem mernék
nyúlni…:)). És fontos lenne tudnom, hogy pl. legyen benne WC, vagy azt a helyet inkább fontosabb
készleteknek tartalékoljam, vagy a „konyhában” elég a balatoni hajók többségében is lévő sima (fix)
gázfőző, avagy kardános felfüggesztésű „óceáni” főzőlapot készítsek? Szorítsak helyet egy mosogatónak,
vagy elég egy kislavór, és máris több a helyem?
Mennyi édesvizet számoljak naponta, hogy „tartósítsam”, hogy ne poshadjon meg, hogy lehet hűtő nélkül
(mert sok helyet foglal, és sok áramot fogyaszt) tojást, gyümölcsöket és más élelmiszert hetekig frissen
tartani, stb.?
Jó pihenést a küzdelmes út után, boldog, sikeres új évet, és JÓ SZELET!!
Sanyi
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Re: Mindennapi élet egy vitorláson
Szia Sanyi!
Mindennapi élet Carinán - a jövőben írok majd erről többet.
Ennek az oldalnak az egyik célja a 'fertőzés', jó lenne, ha több magyar vitorláshajó lenne a világ óceánjain!
Nem én vagyok a legtapasztaltabb magyar óceáni vitiorlázó, és nem mindig van igazam.
Emellett az én hajós tapasztalatom speciális 'advanture' mini jacht vitorlázás.
Ettől függetlenül adok mindig tanácsot a túrázás témában, ha valaki ír vagy kérdez, mert azért jobb vagyok a
semminél:)
A jachtnaplómban folyamatosan írtam és írok praktikákat a hajós életről.
(A tójás tarósítás a Galapagosi Naplómban van pl.)
Ted Brewer Grand Banks 22 belseje: Nehéz tanácsot adni, ha nem tudom a pontos körülményeket.
A Földkerülés sok féle képpen és módon lehetséges.
--- Szerintem a WC felesleges, csak gond van vele és kis hajóba nem is szokott lenni (24láb alatt).
1. A Panama csatornán előírás oda kell! (Én átmentem WC nélkül:-)
2. Van aki viharban jobban szereti a WC-t a vödörnél (ha lesz női legénységed akkor talán szükséges) .
3. Egy tömött horgonyzőhelyen a vödrös megoldás néha 'túl' feltűnő...:-)
--- Nekem fix gázfözőm van, ami alá betudok tenni egy vagy két faéket, és így kompenzálom a hajó dőlését.
Gyakorlatilag egy kukta a legjobb megoldás (nekem nincs) vagy ha a fedőt passzentosan rá tudod rögzíteni.
--- Mosogató nekem nincs, de én nagyon minimumon vagyok:) - ebben nincs tapasztalatom
--- 2,5-3,5l/nap az én kalkulációm, tartósítás kis mennyiségú hipo vagy neomagnaol vagy ezüst por
Minden jót!
Békét és Szelet!
Á
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Áron és CARINA
Thailand
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Re: Mindennapi élet egy vitorláson
Kedves Áron!
Köszönöm, hogy szakítottál rám egy kis időt!
Azt, hogy ki mennyire, és pláne: milyen értelemben tapasztalt, azt úgyis az élet és az ÓCEÁN dönti el!
Tőlem, alig édesvizi patkánynál (még csak második éve vitorlázgatok hobby szinten…:( ) biztos, hogy
sokkal-sokkal többet tudsz!! Ráadásul Te úgy hajózol, ahogy én is szeretnék: kis hajóval, minimális cuccal.
Mert szerintem ez azért nem teljesen olyan, mint egy 40-50lábas hajóval vitorlázni teljes kényelemben,
mikróval, TV-vel, zuhanyzóval, és olyan konyhával, ami nekem itthon sincs meg a lakásomban:)
Egyelőre úgy néz ki, egyedül mennék. A feleségem hallani sem akar mindenféle kényelmetlenségről, meg
hullámokon való bukdácsolásról, a fiaimat meg jobban érdekli a továbbtanulás (joggal!!), mint egy ilyen
eszement kaland. Úgyhogy a WC kérdése lehet, hogy megoldódott…
Azt írod, hogy nincs csónakod, és általában kiúszol a partra (vagy „taxizol”). Miután én saját magam akarom
építeni a hajómat, egy összecsukható csónakot is szeretnék csinálni hozzá: valami kényelmi felszerelés azért
nekem is legyen…:)
A tojástartósításról emlékeztem, hogy írtál, de a jachtnapló újraolvasásával még nem értem el odáig…
Kíváncsian várom a további mindennapi életről szóló bejegyzésedet!
(Ha esetleg valaki szintén rendelkezik ilyen tapasztalattal, azt is szívesen olvasnám!!)
Jó szelet!
Sanyi
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