Kursens Upplägg

MÅL MED KURSEN

Erbjuder

Kursen kräver inga förkunskaper. Efter att kursen
är avklarad skall du känna dig bekväm med:
• Att köra Din båt.
• Kunna göra kontroller av maskin och
kringutrustningar så att allt skall löpa på så
smidigt som möjligt.
• Kunna tolka sjökort och sjömärken så att
farleder säkert kan följas. Även körning
utanför lederna skall kunna utföras tryggt.
Till detta kommer vi att visa hur man tar olika
instrument till hjälp.
• Vara bekant med
sjövägsreglerna så
att samverkan med
övrig trafik sker
tryggt och säkert.

ANMÄLAN

Båtförare
Utbildning

Till kursen behöver du köpa boken
Navigation för båtfarare 1 med övningssjökortet Carta
Marina som finns i bokhandeln och ges ut av Finlands
Navigationsförbund. Du behöver även passare och
transportörer.
Kursen ligger på nätet och är alltid tillgänglig när det
passar dig.
Du anmäler dig på www.sjoraddningen.ax och så fort
anmälan registrerats får du anvisningar hur du betalar
kursavgiften som är 100€ + medlemsavgift.
Då detta är klart kommer inloggningsuppgifterna per
email och sen är det bara att köra på!

Grundläggande
Navigation & Motorlära
www.sjoraddningen.ax

Bli en bättre båtförare
BÄSTA KURSDELTAGARE

V

älkommen till Sjöräddningssällskapets kurs för grundläggande navigation och motorlära.
Denna kurs kommer från och med nu att hållas fördelat som en webkurs hemma på padda
eller dator. Tidigare har vi helt hållit kursen i klassrum med en träff i veckan. Detta har
visat sig vara relativt tidskrävande för kursdeltagarna. Nu tar vi klivet in på webben och skall
försöka göra kursen mindre tidskrävande att gå.
För den som har lite kunskaper med sig i bagaget så kan man nu snabbare gå igenom de olika
delarna och göra klart kursen. För den som vill få lite hjälp med någon del av materialet, så
kommer vi fortsättningsvis att träffas i klassrum vid några tillfällen. Där kommer vi att se över
vilka delar som vi eventuellt behöver förklara mera om.
Kursmaterialet är uppdelat i flera olika block. Efter varje block följer det några kontrollfrågor. Då
alla block är genomgångna och kontrollfrågorna korrekt besvarade så är kursen så gott som klar.
Det som återstår då är att vi samlas i klassrum och skriver två tentor. En för navigation och en för
motorläran.

KURSEN

Bättre och
säkrare
båtförare

Är ett utmärkt första steg för att
bli en bättre båtförare.
Man kan också när man så
önskar fortsätta studierna med
kursdiplomet som grund och vi
på sjöräddningen kan bistå med
både kunskap och råd om hur
man går vidare.
Finns tillräckligt intresse kan
vi även anordna vissa av
kursmomenten i egen regi.

WBT = Web Based Training

Internationellt båtkörkort
Kurs i praktisk
båthantering

Vår
WBT
Kurs

VHF
Kurs

FHJ
Kurs

Förarbrev för yrkestrafik
Praktiska
navigationsövningar

Skriven
tentamen
navigation

Praktiska
motorövningar

Skriven
tentamen
motor

FHJ
kurs

VHF
kurs

Sjödagar
90st. >10m
75kW

Ansökan till
Traficom

