
SJÖLIV 

KURSER INOM

Vi har ett brett 
utbud från 
navigationskurser 
till specialkurser!

Läs mer och anmäl dig via
www.medborgarskolan.se



MEDBORGARSKOLANS NAVIGATIONSKURSER 
ÄR UPPLAGDA PÅ FÖLJANDE VIS:
Den grundläggande nivån leder till Förarintyg. 
Nästa nivå är Kustskepparintyg för dig som vill ut på 
längre färder. Efter det kan du gå vidare och ta 
Utsjöskepparintyg. 

Efter kurser som är intygsberättigade från NFB, 
Nämnden för båtlivsutbildning, anordnas separat 
intygsprov mot betalning. Godkända intyg skrivs in i 
din intygsbok från NFB, www.nfb.a.se. De flesta 
försäkringsbolag har lägre premier till 
försäkringstagare med nautisk kompetens, 
d v s minst Förarintyg.

Medborgarskolan samarbetar med Svenska Sjö.

Välkommen till sjöss med

Medborgarskolan
Det spelar ingen roll hur mycket eller 
lite du vet om båtar och sjöliv, det finns 
alltid något nytt att lära. Vi lovar dig att 
tiden till sjöss blir betydligt roligare med 
mer kunskap. Ge dig själv mer tid till 
lugn och ren njutning genom att säkra 
dina sjölivskunskaper.
Medborgarskolan erbjuder dig ett brett 
utbud av såväl navigationskurser som specialkurser. Våra speciella 
ledare har gedigen sjölivserfarenhet och hjälper dig till en trevligare 
båtfärd!

BOKA DIN 
KURS IDAG!
Vårt kursutbud 

uppdateras kontinuerligt. 
Boka via

www.medborgarskolan.se 
eller ring 075-241 68 30.

Förarintyg
För en säker och rolig båtfärd inomskärs 
är det viktigt att flera ombord har kunskap 
om sjöliv. Kursen innehåller grunderna i 
navigation, sjövägsregler, säkerhet till sjöss, 
miljötänk, sjöväder och sjömanskap.

Kustskepparintyg
Detta är en direkt fortsättning för dig som 
tagit Förarintyg. Kursen ger dig den 
kunskap du behöver för en längre färd 
utomskärs. Du lär dig bland annat 
navigering till havs, mörkernavigering, 
säkerhet ombord och principerna för GPS, 
radar och SRC/VHF. Har du en båt (minst 
12x4 meter) är Kustskepparintyg ett krav.

Kombinerat Förar- & Kustskepparintyg
Kursen för dig som har praktisk färdighet 
till sjöss men saknar Förarintyg eller har ett 
gammalt Förarintyg. Utbildningstakten är 
hög och du får lägga ner en del tid på 

hemarbete. Vi läser snabbt in Förarintyg och 
fortsätter sedan med Kustskepparintyg.

Utsjöskepparintyg
För att gå denna kurs måste du ha 
Kustskepparintyg. Det har blivit allt vanligare 
att ta sig ner till Medelhavet med egen båt. 
Utsjöskepparintyg omfattar det du behöver 
känna till för att göra denna färd säker. 
Tidvattenberäkningar, utrustning, nautiska 
publikationer, radiotrafik med mera ingår i 
kursen.

Båtradio, VHF/SRC-intyg
En väl fungerande båtradio ökar väsentligt 
säkerheten ombord. Med VHF-radio, når du 
sjöräddningen, båtar i närheten och 
telefonnät, det du inte alltid kan göra med en 
mobiltelefon p g a otillräcklig täckning 
eller dåliga batterier. Med VHF-radio ombord 
kan du få detaljerade kustväderprognoser, 
läkarkonsultation med mera.

Radarintyg för fritidsbåtar
För att få fullt utbyte av din radarutrustning måste du känna till dess funktioner och hur den 
används för positionsbestämning och navigering i skärgård. Förkunskapskrav är Förarintyg. 

Båtmekanikerintyg
Många sjöräddningsuppdrag sker på grund av motorstopp i fritidsbåtar. Motorstoppet hade 
lätt kunnat undvikas eller åtgärdas om någon ombord hade haft kunskaper om motorn. Inga 
förkunskaper krävs för denna kurs, som ger dig allmän information om hur du själv kan 
avhjälpa enklare fel.


