
Bli en bättre båtförare

Välkommen till Sjöräddningssällskapets kurs för grundläggande navigation och motorlära. 
Denna kurs kommer från och med nu att hållas fördelat som en webkurs hemma på padda 
eller dator. Tidigare har vi helt hållit kursen i klassrum med en träff i veckan. Detta har 

visat sig vara relativt tidskrävande för kursdeltagarna. Nu tar vi klivet in på webben och skall 
försöka göra kursen mindre tidskrävande att gå.

För den som har lite kunskaper med sig i bagaget så kan man nu snabbare gå igenom de olika 
delarna och göra klart kursen. För den som vill få lite hjälp med någon del av materialet, så 
kommer vi fortsättningsvis att träffas i klassrum vid några tillfällen. Där kommer vi att se över 
vilka delar som vi eventuellt behöver förklara mera om.

Kursmaterialet är uppdelat i flera olika block. Efter varje block följer det några kontrollfrågor. Då 
alla block är genomgångna och kontrollfrågorna korrekt besvarade så är kursen så gott som klar. 

Det som återstår då är att vi samlas i klassrum och skriver två tentor. En för navigation och en för 
motorläran.

B Ä S T A  K U R S D E L T A G A R E

K U R S E N 
Är ett utmärkt första steg för att 
bli en bättre båtförare.

Man kan också när man så 
önskar fortsätta studierna med 
kursdiplomet som grund och vi 
på sjöräddningen kan bistå med 
både kunskap och råd om hur 
man går vidare.

Finns tillräckligt intresse kan 
vi även anordna vissa av 
kursmomenten i egen regi.

WBT = Web Based Training 
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