Intensivkurs förarintyg / båtkörkort
Är du nybliven båtägare, längtar ut på sjön eller vill bara ha mer kunskap för
att känna dig tryggare till sjöss? Då är förarintyget kursen för dig. Det är en
nybörjarkurs och du behöver inga förkunskaper. Under två dagars intensivkurs
lär du dig bland annat:
• att läsa sjökort
• att navigera och ta ut din position i sjökortet
• sjövägsregler, vem väjer för vem
• sjövett
• säkerhet till sjöss
• de viktigaste lanternorna och ljudsignalerna
Fokus på kursen ligger på det som behöver förklaras och övas på. Eget plugg
innan provet behövs.
Förutom att ge dig grundläggande kunskap om livet på sjön så får du ofta
billigare båtförsäkring och möjlighet att hyra båt i Sverige och utomlands när
du tagit förarintyget.
Kursen riktar sig till alla åldrar (över 13 år). En bra idé är att gå tillsammans så
att ni kan hjälpas åt bättre ombord!

Liten grupp

Vi är max åtta deltagare, vilket gör att det är bra studiemiljö i liten grupp och
det finns tid för alla att få personlig hjälp. Jag anpassar dagarna efter er.

Tid

Två vardagar eller helgdagar 9.30 - cirka 16.00 (alternativt kvällstid om ni
föredrar det).

Pris

Upp till fem personer 13 500 kronor (delas av deltagarna).
Är ni fler än fem i gruppen är priset 2 395 kronor / person.
Kursmaterial tillkommer med cirka 600 kronor (du får en länk mailad så att du
kan beställa material i god tid när du anmäler dig).
Du som är medlem i en båtklubb får 10% rabatt på kursavgiften. Uppge ditt
medlemsnummer vid anmälan.

Prov och båtpraktik

Jag hjälper er att boka tid för prov och eventuell båtpraktik cirka en vecka efter
kursen. Kostnad för prov (625 kronor samt 50 kronor för den blå boken)
betalas direkt till examinatorn. Du får ditt intyg/stämpel i blå boken direkt
efter avklarat prov.

Kursledare

Din kursledare är Ann-Mari Brengdahl som är Fartygsbefäl klass VIII och författare till boken Soloäventyr till sjöss. Jag driver företaget Sea people AB med
fokus på kurser och upplevelser till sjöss.

Boka

Boka din kurs hos Ann-Mari Brengdahl, captain@seapoeple.se.
Ring 0727 13 01 53 om du vill veta mer.

