
Det spelar ingen roll om du har stor eller liten båt, ingen 
båt alls eller bara tänker mönstra på som gast den här 
gången – tiden till sjöss blir betydligt roligare om du har 
kunskap med dig på resan.
 Kunskapen gör dig säkrare och tryggare till sjöss och 
du kan njuta fullt ut av upplevelsen. Likaså kan resten av 
besättningen känna trygghet eftersom ni alla kan 

DÄR INTRESSE BLIR KUNSKAP

hjälpas åt ombord. Medborgarskolan har utbildat båtfolk 
i över 35 år och kan erbjuda dig ett brett utbud av kurser 
inom sjölivsområdet. Våra lärare har stor erfarenhet och 
ger dig både kunskap och inspiration för en säkrare och 
roligare tid till sjöss. Medborgarskolan Sjöliv finns i hela 
Sverige.
 Välkommen till sjöss med Medborgarskolan!

www.medborgarskolan.se/sjoliv

Medborgarskolan Sjöliv

www.medborgarskolan.se
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Medborgarskolan erbjuder dig ett brett utbud av 
såväl navigationskurser som specialkurser. Alla våra 
lärare har gedigen sjölivserfarenhet som förutom 
kunskaper även ger dig inspiration.
 Medborgarskolans navigationskurser är upp- 
lagda på följande vis: Den grundläggande nivån 
leder till Förarintyg. 
 Nästa  nivå är Kustskepparintyg för dig som vill 
ut på längre färder. Efter det kan du gå vidare och 

ta Utsjöskepparintyg eller Fartygsbefälsexamen 
klass VIII.
 Efter kurser som är intygsberättigade från NFB 
(Nämnden för båtlivsutbildning) anordnas separat 
intygsprov mot betalning. Godkända intyg skrivs in i 
din intygsbok från NFB (www.nfb.a.se).
 De flesta försäkringsbolag har lägre premier till 
försäkringstagare med nautisk kompetens, det vill 
säga minst Förarintyg.

Välkommen till
Medborgarskolan 
Sjöliv!

Förarintyg · För en säker och rolig båtfärd inomskärs är 
det viktigt att flera ombord har kunskap om sjölivet. Kursen 
innehåller grunderna i navigation, sjövägsregler, säkerhet till 
sjöss, miljötänkande, sjöväder och sjömanskap. Dessutom 
erbjuder vi praktikpass. Efter avslutad kurs anordnas prov för 
Förarintyg.

KuStSKepparintyg · Detta är en direkt fortsättning för 
dig som tagit Förarintyg. Kursen ger dig den kunskap som du 
behöver för en längre färd utomskärs. Du lär dig bland annat 
navigering utomskärs och till havs, mörkernavigering, säker-
het ombord och principerna för GPS, radar och SRC/VHF. Har 
du ett skepp (minst 12x4 meter) är Kustskepparintyg ett krav. 
Praktikpass erbjuds. Efter avslutad kurs anordnas prov för 
Kustskepparintyg.

KoMbinerat Förar- och KuStSKepparintyg · Kursen 
för dig som har praktisk färdighet till sjöss men saknar Förar-
intyg eller har ett gammal Förarintyg. Utbildningstakten är 
hög och du får lägga ner en del tid på hemarbete. Vi läser 
snabbt in Förarintyg och fortsätter sedan med Kustskeppar-
intyg. Tillhörande praktikpass anordnas. Prov för Förar- och 
Kustskepparintyg anordnas.

utSjöSKepparintyg · För att gå denna kurs måste du ha 
Kustskepparintyg. Det har blivit allt vanligare att ta sig ned till 
Medelhavet med egen båt. Utsjöskepparintyg omfattar det 
du behöver känna till för att göra denna färd säker. Tidvat-
tenberäkningar, utrustning, nautiska publikationer, radiotrafik 
m m ingår i kursen. Efter avslutad kurs anordnas prov för 
Utsjöskepparintyg.

Seglarintyg 1 · I den här kursen får du lära dig att han-
tera och segla en mindre segelbåt inomskärs i gott väder.

Seglarintyg 2 · Fortsättning på Seglarintyg 1. Du lär dig 
bland annat trimma seglen för att få bättre fart på båten 
inomskärs i skiftande väderleksförhållanden.

Seglarintyg 3 · Fortsättning på Seglarintyg 2. Lär dig 
bland annat att fintrimma seglen, att segla spinnaker samt att 
delvis segla utomskärs.

Kanalintyg · Kanalintyg ger dig, tillsammans med Förar-
intyg och båtpraktik, behörighet att färdas på de europeiska 
inre vattenvägarna.

hantera en Motorbåt i haMn och på Fjärd · Lär dig 
köra motorbåt. Lägg till i olika vindriktningar vid Y-bommar, 
kaj, boj eller i naturhamnen för ankar. Bemästra den levande 
kraften i båten. Lär dig propellerverkan, rörelse-, sväng-, 
vind- och vågkrafter, ta kommandot själv. Efter avslutad kurs 
kommer du att känna dig mycket säkrare och tryggare när du 
är på sjön. Inget intygsprov.

Manöverintyg För högFartSbåt · Lär dig framföra 
och hantera en planande motorbåt i minst 25 knop, power-
trim och trimplan, sjövägsregler, säkerhet, miljö, sjövett, 
omkörningsteknik genom svallvågor, giregenskaper m m. 
Läs mer på www.nfb.a.se. Förkunskapskrav: Förarintyg samt 
kunskap och praktisk erfarenhet av framförande av motorbåt. 
Intygsprov anordnas.

aStronoMiSK navigering · Lär dig grunderna för hur 
man navigerar med hjälp av solen, månen, planeterna och 
stjärnorna. Kursen ger ej intyg.

båtradio Src/vhF · En väl fungerande båtradio ökar 
väsentligt säkerheten ombord. Med SRC/VHF-radio når du 
sjöräddningen, båtar i närheten och telefonnätet, det du inte 
alltid kan göra med en mobiltelefon på grund av otillräcklig 
täckning eller dåliga batterier. Med SRC/VHF-radio kan du få 
detaljerade kustväderprognoser, läkarkonsultation m m. 
Prov för SRC anordnas.

radarintyg För FritidSbåtar · Förkunskapskrav är 
Förarintyg. För att få fullt utbyte av en radarutrustning måste 
du känna till dess funktioner och hur den används för posi-
tionsbestämning och navigering i skärgård. Radarintygsprov 
anordnas. 

gpS – eleKtroniSK navigation · Lär dig att praktiskt 
använda din GPS till fullo – fastna inte i manualer! Kursen ger 
dig möjligheter att effektivt utnyttja hela registret på din GPS, 
inte bara positioner och kurser. Du bör ha minst Förarintyg. 
Inget intygsprov.

båtMeKaniKerintyg · Många sjöräddningsuppdrag sker 
på grund av motorstopp i fritidsbåtar. Motorstoppet hade lätt 
kunnat undvikas eller klaras av om någon ombord hade haft 
kunskap om motorn! Du behöver inte ha några förkunskaper. 
Kursen ger dig en allmän information om hur du själv lätt kan 
avhjälpa enklare fel. Prov för Båtmekanikerintyg anordnas.

FartygSbeFälSexaMen KlaSS viii · Vill du köra 
båtcharter, båttaxi eller annan form av kommersiell båt-
trafik är Fartygsbefälsexamen klass VIII ett krav. I den ingår 
Kustskepparintyg, Radarintyg, SRC/VHF-certifikat, kunska-
per i sjukvård och brandskydd samt författningskunskaper. 
Medborgarskolan arrangerar samtliga av dessa kurser samt 
anordnar examensprov. För mer information se www.med-
borgarskolan.se och www.sjofartsverket.se. Förkunskapskrav 
för Kustskepparintyg: Förarintyg inklusive dagerpraktik.

MaSKinbeFälSexaMen KlaSS viii · Krav för dig som kör 
kommersiellt med en maskinstyrka över 405 kW och bra kun-
skap för dig som vill veta mer om hur olika typer av maskiner 
är uppbyggda. För detaljerad information om kursinnehållet, 
se www.medborgarskolan.se samt www.sjofartsverket.se.

medborgarskolans sjölivskurser

väderFöreläSningar · Få information om vädret till sjöss. Lär dig tyda och för-
stå väderprognosen, en viktig del i ditt välbefinnande på sjön samt för din säkerhet.


