Västanfors Båtklubb
Kurser under hösten 2018/våren 2019

Navigationskurs för förarintyg
Kursstart under januari 2019
Antalet platser är begränsat till 8 så vi kör anmälningarna efter
principen först till kvarn…..
Se bilaga 1

VHF kurs
Kursstart efter genomförd navigationskurs
Antalet platser är begränsat till 10 där kör vi också efter principen
först till kvarn …..
Se bilaga 2.

Vett och etikett på sjön
Kursstart meddelas senare
Antalet platser är begränsat till 12 där kör vi också efter principen
först till kvarn …..
Se bilaga 3.

Västanfors Båtklubb
Bilaga 1

Navigationskurs för förarintyg.
Kursen behandlar navigation, sjömanskap och säkerhet till sjös och
leder fram till möjligheten att ta ett förarintyg.
Varför ta ett förarintyg?
De flesta försäkringsbolag ger rabatt för den som har förarintyg.
Förarintyg är ett krav om du planerar att hyra båt i Sverige eller
övriga Europa.
Framförande av vattenskoter kommer troligtvis att framledes
kräva förarbevis

Studiematerialet innehåller
Övningssjökort
Studiebok Förarintyg/Kustskeppare
Transportör
Linjal
Passare
Etc.

Kursstart under januari 2019.
Antal kurstillfällen 11 á 3 timmar
Kursledare Klas Johansson
Kurslokalen ligger i källaren på Sjövägen 22 (andra hyreshuset på
högersida) ingång till lokalen på baksidan.
Kursavgift inkl. kursmaterial, fika och lokalhyra 2500:Examinationsavgift 500:- inkl. intygsbok
Anmälningar är bindande sista anmälningsdag 15 december.
Medlemmar i andra båtklubbar är också välkomna
Anmälan till kurserna kan göras i klubbhuset eller på mail
styrelsen@vastanforsbatklubb.se
Tillbaka till första sidan

Västanfors Båtklubb
Bilaga 2.

VHF-kurs.
Kursen behandlar användande av VHF-radio i dagligt bruk och
säkerhetsaspekter och leder fram till möjligheten att ta ett VHFcertifikat.
Varför ta ett VHF-certifikat?
VHF-certifikatet ger dig behörighet att inneha VHF-licens i
Sverige
Det ger dig rätt att använda VHF utrustning över hela
världen
VHF-certifikat är ofta ett krav om du planerar att hyra båt i
Europa
Studiematerialet innehåller
Studieboken: Radiokommunikations till sjöss
Hur anropar man, bokstaverar och anger position etc.
Vad gäller vid nödanrop
Vi lyssnar på ljudfiler, om hur anrop i verkligheten går till.
Och vi testar verkligt anrop med VHF radioapparater
Kursstart efter genomförd navigationskurs.
Antal kurstillfällen 3 á 2 timmar, sista gången repeterar vi och det
finns möjlighet att göra examen.
Kursledare Klas Johansson
Kurslokalen ligger i källaren på Sjövägen 22 (andra hyreshuset på
högersida) ingång till lokalen på baksidan.
Kursavgift inkl. kursmaterial fika och lokalhyra 750:Examinationsavgift 400:- tillkommer
Anmälningar är bindande sista anmälningsdag meddelas senare.
Medlemmar i andra båtklubbar är också välkomna
Anmälan till kurserna kan göras i klubbhuset eller på mail
styrelsen@vastanforsbatklubb.se
Tillbaka till första sidan

Västanfors Båtklubb
Bilaga 3.

Vett och etikett på sjön.
Vi går igenom vad som gäller på sjön,
en uppfräschning för er som också tidigare gått en navigationskurs.
Sjömärken
Väjningsregler
Allemansrätten
Miljöregler
Kursstart efter genomförd navigationskurs.
Antal kurstillfällen 3 á 2 timmar.
Kursledare Klas Johansson
Kurslokalen ligger i källaren på Sjövägen 22 (andra hyreshuset på
högersida) ingång till lokalen på baksidan.
Kursavgift 350:Tag med ert tidigare kursmaterial om ni har det.
Anmälningar är bindande sista anmälningsdag meddelas senare
Medlemmar i andra båtklubbar är också välkomna
Anmälan till kurserna kan göras i klubbhuset eller på mail
styrelsen@vastanforsbatklubb.se
Tillbaka till första sidan

