Vejledning til Torpedo-bøje ”Flag kit”
Til den klassiske Torpedo-bøje anbefales to varianter – ”Standard” eller ”Ekstrem” afhængig af, hvor stort
flag og høj flagstang man ønsker – samt om man også ønsker fuld stabilitet selv ved hård vind og bølger.
En af vores store UV-jægere Martin Skytte-Olesen har hav-testet ”Ekstrem” på Øresund i stærk strøm og jævn
til hård vind. Han var meget begejstret for synlighed og stabilitet – han oplevede endda, at vægten på ca. 2
kg. var en fordel i forhold til at bøjen blev mere på stedet, når han dykkede dybt, frem for en bøje uden vægt,
som bliver trukket væk af vinden og giver ”falsk ” træk i snoren, når man er nede i dybden.
Derudover kom flere f.eks. kajakroere forbi og roste bøjen som den mest synlige torpedo bøje de nogen sinde
havde set.
Model ”Ekstrem” kaldes derfor mellem venner – ”Martin Modellen ”
”Ekstrem” kræver lidt mere en standard i forhold til montering, men når først man har lavet sit kit en gang
for alle – er der som sådan kun fordele ved at bruge ”Ekstrem”, men for dem som hellere vil have et simpelt
kit at montere, er ”Standard” lige sagen.
NB! Det er tanken og håbet, at folk selv vil tilpasse f.eks. vægt og flaghøjde til deres UV-præferencer, så den
færdige bøje bliver optimal for hver enkel UV-jæger.

Indkøbsliste til flag kit ”Standard”:
-

16 mm rundstok (XL Byg sælger 30 cm af ø16 mm til ca. 7 kr.)
Stærk lim (Jeg anbefaler loctite) – sælges i alle byggemarkeder (10-40 kr.)
Studs (Han) til slange kobling (3/4 tomme) – sælges i alle byggemarkeder (30-40 kr.)
Slange kobling (hun) fx Gardena – sælges i alle byggemarkeder (30-50 kr.)
Stålplade (hul plade) fx 4 x16 cm – sælges fx hos XL Byg til 8 kr.
Rustfri skrue – fx ø 4,0 mm – 30 mm længde – sælges fx hos XL Byg
Elektriker rør (PVC rør) 16 mm – sælges hos XL Byg og alle andre byggemarkeder til ca. 15 kr. pr 2 m
Evt. en PVC rør samle muffe (sælges i alle byggemarkeder til 10-15 kr.)
A-Flag med stiver - 33*40 cm – kan købes fx hos Sportsbutikken.dk for 55 kr.
Vægt (ca. 1 kg) – dykker bly 1 kg. Er anbefalet (kan købes i alle dykkerbutikker til ca. 85 kr.)

Værktøj til samling af Flag Kit ”Standard”:
-

Skruetrækker
Syl
Sav (f.eks. lille nedstryger)
4 strips (til flaget og blyet)
Boremaskine + 2-4 mm bor
Skævbidder
Evt. lidt gaffatape

Samlevejledning til flag kit ”Standard”:
1. Tag sylen og lav et hul op i rundstokken

2. Tag ”ballonen” ud af bøjen og læg det orange cover på et fast underlag
3. Press rundstokken ned i den sorte gummistuds, med sylehullet nedad

4. Tag saven / nedstrygeren og skær rundstokken af lige over den sorte gummistuds

5. Kom lim på kanten af gummistudsen, samt indvendigt på slange koblingsstudsen (handelen) og pres
koblingsstudsen ned over den sorte gummi studs – så langt ned som det kan lade sig gøre. Brug evt.
den resterende rundstok som hjælp til at presse slange koblingen helt ned på plads

6. Vend bøjen om og tag en skrue og sæt igennem hulpladen og før plade og skrue ind i bøjen, hvor man
med ”gefühl” fanger hullet i rundstokken med skruespidsen. Skru skruen op i hullet 1-2 omgange med
håndkraft, så den kan holde sig selv. Herefter tager man skruetrækkeren og skruer skruen helt i bund,
så den sidder ordentligt fast (man skal sikre, at hulpladen sidder fornuftigt i forhold til bøjens
længderetning og ikke for skævt). Man kan med fordel sætte lidt gaffatape på hulpladens hjørner
inden man starter, så er både ballon og det orange bøjecover mere beskyttet mod huldpladens skarpe
kanter og hjørner)

7. Monter bly med 2 strips i bunden af bøjen – placering er efter egen smag – jeg har valgt i midten

8.
9.
10.
11.

Kom ”ballonen” tilbage i det orange cover og pump luft i bøjen – gerne relativt hårdt pumpet
Hermed er bøjedelen afsluttet og du er klar til flagmontering
Vælg om du vil have 1 enkel flagstang eller en 2-delt samlet med PVC rørsamlemuffen
Skær rørstykke(r) i passende længde – anbefaling er f.eks. enkelt stykke 50-80 cm og hvis 2-delt så
f.eks. 2 stk. á 35 - 40 cm
12. Monter elektrikerrøret (PVC-røret) i slangekoblingens hunstykke og skru det sammen (som man ville
gøre det med en vandslange)

13. Bor hul i toppen af det ene rør og før strip igennem flag og hullet, hvorefter der strammes til.
14. Sidste strip sættes igennem flaget og rundt om røret og der strammes til
15. Brug skævbideren til at klippe overskydende strip væk

Indkøbsliste til flag kit ”Ekstrem”:

-

16 mm rundstok (XL Byg sælger 30 cm af ø16 mm til ca. 7 kr.)
Stærk lim (Jeg anbefaler loctite) – sælges i alle byggemarkeder (10-40 kr.)
Studs (Han) til slange kobling (3/4 tomme) – sælges i alle byggemarkeder (30-40 kr.)
Slange kobling (hun) fx Gardena – sælges i alle byggemarkeder (30-50 kr.)
Stålplade (hul plade) fx 16 x 34 cm – sælges fx hos XL Byg til 50 kr.
Rustfri skrue – fx ø 4,0 mm – 30 mm længde – sælges fx hos XL Byg
Elektriker rør (PVC rør) 16 mm – sælges hos XL Byg og alle andre byggemarkeder til ca. 15 kr. pr 2 m
1-2 PVC rør samle muffe (sælges i alle byggemarkeder til 10-15 kr.)
A-Flag med stiver - 33*40 cm – kan købes fx hos Sportsbutikken.dk for 55 kr.
Vægt (ca. 2 kg) – dykker bly 2 x 1 kg. er anbefalet (kan købes i alle dykker butikker til ca. 85 kr. )

Værktøj til samling af Flag Kit ”Standard”:
-

Skruetrækker
Syl
Sav (fx lille nedstryger)
6 strips (til flaget og blyet)
Boremaskine + 2-4 mm bor
Skævbidder
Skruemaskine
Håndfuld kraftige skruer

Samlevejledning til flag kit ”Ekstrem”:
1. Bøj hulpladen så den passer til krumningen på Torpedo-bøjen (dette er den væsentligste og mest
besværlige forskel fra model ”Standard”)
a. Jeg anbefaler at finde et stykke træ f.eks. fra brændestablen eller fra skoven, hvor stammen har
samme krumning som Torpedo-bøjen
b. Skru 2-3 kraftige skruer i nederste række huller i hulpladen med skruemaskinen
c. Bøj pladen blødt med håndkraft
d. Skru herefter 2-3 skruer i en række huller kort stykke over de første skruer
e. Bøj pladen blødt med håndkraft
f. Skru herefter 2-3 skruer i en række huller kort stykke over de næste skruer
g. Gentag dette til du når toppen af hulpladen, som nu gerne skulle have en fin buet form med
krumning passende til Torpedo-bøjen
h. Skru alle skruerne ud og tag dit nye ”Torpedo beslag” videre i samleprocessen

2. Tag sylen og lav et hul op i rundstokken

3. Tag ”ballonen” ud af bøjen og læg det orange cover på et fast underlag
4. Press rundstokken ned i den sorte gummistuds, med sylehullet nedad

5. Tag saven / nedstrygeren og skær rundstokken af lige over den sorte gummistuds

6. Kom lim på kanten af gummistudsen samt indvendigt på slange koblingsstudsen (handelen) og pres
koblingsstudsen ned over den sorte gummistuds – så langt ned som det kan lade sig gøre. Brug evt. den
resterende rundstok som hjælp til at presse slangekoblingen helt ned på plads

7. Vend bøjen om og tag en skrue og sæt igennem hulpladen og før plade og skrue ind i bøjen, hvor man
med ”gefühl” fanger hullet i rundstokken med skruespidsen. Skru skruen op i hullet 1-2 omgange med
håndkraft, så den kan holde sig selv. Herefter tager man skruetrækkeren og skruer skruen helt i bund,
så den sidder ordentligt fast.

8. Monter de 2 bly med strips – anbefaling er 1 bly i hver ende af bøjen

9.
10.
11.
12.

Kom ”ballonen” tilbage i det orange cover og pump luft i bøjen – gerne relativt hårdt pumpet
Hermed er bøjedelen afsluttet og du er klar til flagmontering
Vælg om du vil have 2 eller 3-delt flagstang samlet med PVC rørsamlemuffe
Skær rørstykke(r) i passende længde – anbefaling er f.eks. 2 stykker á 50-70 cm og eller 3 stykker á 3545 cm

13. Monter elektrikerrøret (PVC-røret) i slangekoblingens hunstykke og skru det sammen (som man ville
gøre det med en vandslange)

14. Bor hul i toppen af det ene rør og før strip igennem flag og hullet, hvorefter der strammes til.
15. Sidste strip sættes igennem flaget og rundt om røret og der strammes til
16. Brug skævbideren til at klippe overskydende strip væk

Konklusion:
Model Standard er meget nem at samle og har en materialepris på 200-300 kr. og anbefales til flaghøjde på
0,5 – 0,75 m samt samlet vægt på ca. 1,5 Kg.
Model Ekstrem kræver lidt mere for at bøje hulplade, men giver bedre hold og stabilitet og anbefales til
flaghøjde på 0,75 – 1,5 m. materialepris er 250-350 kr. og samlet vægt ca. 2,5 kg.
Folk opfordres dog til selv at finde eget favoritdesign i forhold til vægt og flaghøjde.
Jeg håber denne guide vil sprede sig som ringe i vandet, så så mange UV jægere som muligt bliver mere
synlige, når de er ude at UV Jage – der er alt for mange ”lige ved og næsten” situationer mellem
både/Joller/JetSki m.m. og UV Jægere – målet med den øgede synlighed er åbenlyst at øge UV sikkerheden
i Danmark og forhåbentligt helt undgå, at der nogen siden kommer ulykker med påsejling af UV Jægere.
Man kunne håbe, at diverse producenter af UV og dykker bøjer tog sig sammen og designede nogle bedre
og mere synlige bøjer, men nu kan man i hvert fald med denne guide ganske enkelt opgradere sin
eksisterende Torpedo-Bøje til højt flag og øget synlighed.
God fornøjelse.

Med venlig hilsen
Carsten Lau

