Praktisk navigation
En definition av navigering, är att man skall kunna på ett säkert sätt kunna ta sig från start till slut och hela
tiden veta vart man befinner sig. Det är precis det som denna praktikdag kommer att bland annat hjälpa dig
med att uppnå färdighet i. Kursledaren är en tränad pedagog, har flerårig erfarenhet av skärgårdsnavigering.
Kursmaterialet består av ett studiehäfte.
PEDAGOGISKT UPPLÄGG

MÅL & INNEHÅLL

Kursen genomförs ombord på en kursbåt. Huvudmomentet är att du kommer ta rollen som navigatör för
att träna upp förmågan att läsa sjökort, omsätta det till
verkligheten och tvärtom, samt att kunna ge tydliga
direktiv till rorsman. Du kommer att få chans att ge och få
feedback under dagen från instruktören och dina
meddeltagare. Du kommer att förbereda dig inför
praktidagen med att göra än färdplan för en förbestämd
rutt och det efter tydliga instruktioner.

 Förståelse och färdighet att planera en lämplig
rutt

 Färdighet i att grunderna att ge tydliga
instruktioner till rorsman

 Färdighet att löpande följa med i sjökortet vart
man befinner sig, dvs. positionering

FÖR VEM?

Denna kurs är till för dig som framför en fritidsbåt
inomskärs och i kustnära vatten (dvs. skärgården), under
dagtid och normala förhållanden. Kursens tillsammans
med kursen Manövrera & lägga till täcker samtliga
områden för intyget Båtpraktik, i enlighet med Nämnden
för båtlivsutbildningar (NBF).
FÖRKUNSKAPER

Du skall ha grundläggande nautiskkompetens, motsvarande kursen Navigation & Sjömanskap eller inneha
Förarintyget. Om det inte var nyligen du genomförde
studierna för Förarintyget, rekommenderas starkt att du
tar dig tid till fräscha upp kunskaperna iför praktidagen.
KURSENS LÄNGD

Kursen genomförs under en helgdag, med tiderna 09:00 –
17:00.
STUDIEMATERIAL

Studiematerial som ingår är ett kurskompendium
innehållande instruktioner till förberedelserna. Ett aktuellt
sjökort för det område som praktikdagen kommer att
genomföras i, måste du själv ombesörja. Utöver det, så
behöver du ha passare, transportör och linjal.

UTBILDNINGSVÄG

PRIS

2 150kr per deltagare.
VIDAREUTBILDNING

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