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Navigering & Sjömanskap (Förarintyget) 

Kursen är för dig som kommer att vistas i skärgården med båt och vill få ut bästa möjliga upplevelsen på ett 
tryggt och säkert sätt. Antingen är du den som redan är aktiv eller den som önskar att kunna vara aktiv när 
det behövs ombord genom att ta tag i rodret, läsa sjökortet eller hjälpa till i hamn. Kursupplägg är optimerat 
för att det ska bli enkelt för dig att omsätta dina nya kunskaper till praktisknytta. Kursen täcker samtliga 
områden för att klara examen till Förarintyget. Kursledaren är en tränad pedagog och har flerårig erfarenhet 

av skärgårdsnavigering. 

PEDAGOGISKT UPPLÄGG 

Upplägget på kursen har till syfte att befästa det vi går 
igenom till långtidsminnet, det för att kunna finnas till 
hands båtsäsong efter båtsäsong. Kursen bygger på din 
vilja och delaktighet att lära dig. Inför respektive 

utbildningsdag genomförs självstudier, med syfte att 
förstärka inlärningen och för att möjligöra att kursens mål 
uppnås. Utbildningsdagarna varvas med teori, 
diskussioner, reflektioner och praktiska moment. 

FÖR VEM? 

Denna kurs är till för dig som framför en fritidsbåt 
inomskärs och i kustnära vatten (dvs. skärgården), under 

dagtid och normala förhållanden. Kursen täcker samtliga 
områden för att klara examen till Förarintyget, vilket 
hanteras utanför kursen av utsedda examensförrättare 

från Nämnden för båtlivsutbildningar (NBF). 

FÖRKUNSKAPER 

Tackvare kursupplägget, riktar sig denna kurs till både dig 
som har inga eller begränsade kunskaper och till dig med 
erfarenhet som har ett behov av att friska upp grunderna. 

Skillnaden utgörs av tiden som behövs läggas i 
förberedelser innan sammankomsterna. 

KURSENS LÄNGD 

Kursen varar över två helgdagar över två separata veckor, 
med tiderna 09:00 – 17:00. 

STUDIEMATERIAL 

Studieboken Navigering och sjömanskap (grundbok 
och övningsbok). Förutom studiebok behövs och 

Övningssjökort - 616, passare, transportör och linjal. 

PRIS 

2 945 kronor, inklusive lagstadgad mervärdesskatt. 

VIDAREUTBILDNING 

Vill du fördjupa dina kunskaper, kan vi rekommendera 
kurserna Praktisk Navigation eller Manövrera & Lägga till. 
Vi arrangerar även privat kurser för dig och familjen. 

 

MÅL & INNEHÅLL 

 Förståelse och färdighet i att läsa ett 
Sjökortet 

 Färdighet ta ut och lägga en kurs, samt 
förståelse över påverkande faktorers 

betydelse 

 Färdighet att ta fram gir- och respektive 
frimärken 

 Förståelse hur en lägespositionering utförs 
med hjälp av bäring, ortslinjer, avstånds-
bedömningar mm. 

 Färdighet att ta ut och mäta distans, samt 
räkna på fart, tid och distans 

 Förståelse över vilka lagar som gäller och vad 
de kräver av dig till sjöss 

 Förståelse över vad man behöver tänka på 
inför angörning av hamn  

 Förståelse om vilka skyldigheter och 

rättigheter som allemansrätten ger 

 Förståelse över vad som krävs i förberedelser, 
utrustning och hur man agerar vid de mest 
vanligaste incidenterna 

 Medvetenheten om de vanligaste åkommorna 
som kan uppstå vid vistelse till sjös 

 Förståelse hur man tyder en väderleksprognos 

och ser signaler inför väderväxling till sjös 

  

UTBILDNINGSVÄG 

 


