INTRESSERAD AV ATT ÖKA DIN KUNSKAP INOM NAVIGATION OCH VHF-RADIO
Nu finns möjlighet att öka din kunskap inom navigation och radio genom NySS. Vi kommer att kunna erbjuda
utbildning inom förarbevis, kustskeppare och SRC under vintern enligt NFB utbildningskrav.
Kursledare kommer att vara Stefan Palmgren som är ledare inom Jollesektionen och har ett långt förflutet
som sjöofficer i flottan. Stefan har genomfört navigationsutbildning för ungdomar i NySS och Södermanlands
Sjövärnskår ett antal år.
Detta är en fråga om det finns något intresse hos NySS medlemmar att öka sin kunskap inom navigation och
VHF-radio, därför finns det inga klara datum eller upplägg utan kommer att bestämmas utifrån antalet
intresserade. Tanken är att utbildningen skall hållas i NySS klubbhus under vintern 17-18. Villkoret för att få
vara med på utbildningen är att man är medlem i NySS.
Intresseanmälan kan göras via denna länk:

KURSBESKRIVNINGAR
Förarbevis, är kursen för dig som är nybliven båtägare eller nyfiken på navigering. Kursen innehåller
grunderna i navigering, sjösäkerhet och sjövägsregler. Det är också en bra kurs för att fräscha upp dina gamla
kunskaper. Kräver inga förkunskaper.
Upplägget är ca 16 timmar teori och praktik vilket kan fördelas på sex vardagskvällar eller en helg.
Kustskepparen, är kursen efter förarintyget om du vill fördjupa dina kunskaper med mörkerförmåga och
navigering i kustbandet. Kursen är också ett krav om du vill framföra skepp i Sverige, det vill säga fartyg över
12x4 m.
Upplägget är ca 16 timmar teori och praktik vilket kan fördelas på sex vardagskvällar eller en helg. För att gå
Kustskepparen måste du ha läst förarbeviset och även ha den kunskapen färsk eller uppdaterad. Vi kommer
inte att repetera något från förarbeviset.
SRC, Ett SRC-certifikat krävs för att få använda VHF ombord. Kursen är en uppdatering av tidigare VHFcertifikat och har du ett VHF-certifikat taget år 1999 eller tidigare behöver du uppdatera ditt certifikat. Det
som tillfördes år 2000 är kunskap om GMDSS och DCS.
Upplägget är fyra timmar en vardagskväll eller helg och det är både teori och praktiska övningar med t.ex.
nödanrop.

EXAMINERING
Efter respektive kurs kan du välja att skriva en examination. Det skrivs för en förhörsförättare och kostar 450
kr som betalas direkt på plats. Vid godkänt resultat får du en stämpel i NBF intygsbok där du kan samla dina
utbildningar.

LITTERATUR
Litteratur ingår inte i kursen utan beställs av kursdeltagaren. Förarbevis och Kustskeppare kommer att utgå
ifrån boken Fritidsskepparen av Bengt Utterström och Sten Ramberg och lämpligt övningsjökort för
respektive kurs.

SRC kommer att utgå ifrån Radiokommunikation till sjöss av Sven-Göran Palm och kan också beställas på
webben.
Litteraturen kan beställas på webben via www.bryggboden.se

AVGIFT
Kursavgiften för förarintyget och kustskepparen kommer att var ca 1000 kr lite beroende på antalet deltagare
och avgiften för SRC är 450 kr.

