Manövra Högfartsbåt
Här är kursen för dig som vill känna större trygghet att framföra en båt i planande fart för att både du och
med- resenärerna skall få en minnesvärd upplevelse. Du kommer att få med dig en ökad förstålse och färdighet
gällande en planande båts utrustning, säkerhet, manövrering. Kursledaren är en tränad pedagog, har flerårig
erfarenhet av skärgårdsnavigering.
PEDAGOGISKT UPPLÄGG

MÅL & INNEHÅLL

Huvudmomentet på kursens är att du får öva med stöd av
instruktören och det för att du skall uppnå en färdighet i
att hantera en båt i planande fart. Inför varje övning
kommer din kursledare göra en kortare teoretiskgenomgång, för att sedan introducera övningen.

 Förståelse över syftet och grundläggande

FÖR VEM?

Denna kurs är till för dig som framför en planande
fritidsbåt inomskärs och i kustnära vatten (dvs.
skärgården), under dagtid och normala förhållanden.
Kursens tillsammans med kursen Manövrera & Lägga till är
förberedande för intyget Manöverintyg för Högfartsbåt, i
enlighet med Nämnden för båtlivs-utbildningar (NBF).

funktionaliteten av en planande båts
körutrustnings

 Förståelse över vilken specifik säkerhets-

utrustning som skall finnas ombord på en
planande båt

 Förståelse över vilka krav som skall ställas på
övrig utrustning ombord på en plan båt

 Förstålse och färdighet hur man använder en
båts körutrustning vid upp-planing och i
planande fart

 Förståelse hur en båt uppför sig vid roder
omslag i planande fart

FÖRKUNSKAPER

Du bör ha grundläggande nautiskkompetens, motsvarande kursen Navigation & Sjömanskap eller inneha
Förarintyget, samt deltagit på kursen Trygg i Hamn.

 Förståelse hur man undviker att en planande
båt ”skär” (broaching) vid körning i medsjö

 Förståelse vad påföljden är om akterskeppet

fastnar i vågorna vid en sväng i planande fart

KURSENS LÄNGD

Kursen genomförs under en helgdag, med tiderna 09:00 –
15:00.

 Färdighet att tryggt kunna genomföra

upprepade kraftiga svängar i planande fart

 Färdighet i att genomföra en undanmanöver i

PRIS

planande fart

2 150kr per deltagare.
VIDAREUTBILDNING

Vill du fördjupa dina kunskaper, kan vi rekommendera
kurserna ”Plotternavigation” eller ”Säkerhet ombord”. Vi
arrangerar även privat kurser för dig och familjen.
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