
 
              

Navigationskurser 
 

 
   
Tillsammans med Kvarnvikens båtsällskap kommer jag att hålla Navigationskurser för 
Förarintyg, Kustskeppare intyg och VHF cert under hösten och vintern 2014 - 2015. 
 
Kurserna kommer äga rum i klubbhuset i Kvarnviken.  
 
Anmälan och information om kurserna, kontakta mig, Dan Lems, på, E-post: 
skepparen@maredu.se eller mobil 070-549 68 50.   
 
 
 
Förarintygskursen 
 
Förarintyget som även kallas Skärgårdskepparen är en grundläggande navigationskurs för 
navigation inomskärs och i kustnära farvatten.  
 
Kursen startar måndagen den 27 oktober. 
 
Kursen är på sammanlagt 7 måndags kvällar mellan kl 18.00 – 21.00,  
 
Anmälan till kursen senast den 20 oktober 
 
Förkunskaps krav: Inga.  
 
Pris: 1.400 kr/person + ev. kostnad för studielitteratur, se nedan.  
Motsvarande kurser kostar hos studieförbunden från 1.900- 2.600 kr/st + litteratur.  
 
Studiematerialet jag rekommenderar för Förarintyget och Kustskepparen består av dels två 
böcker (Navigering och Sjömanskap av Jonas Ekblad, huvudbok och arbetsbok) samt 
övningssjökort och transportör och passare. Materialet kan köpas genom mig för 700 kr. 
Dessa böcker inkluderar både Förarintyget och Kustskepparen.  
 
Det är dock inget krav att deltagarna köper kursmaterialet genom mig utan det går bra att 
köpa materialet själv eller låna dem. Det är dock lämpligt att böckerna inte är äldre än ca 10 
år efter som det har varit en hel del förändringar för fritidsbåtar under de senaste åren. Även 
navigationsböcker skrivna av andra författare går bra att använda sig av.  
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Kustskepparintyget 
 
Kustskepparintyget bygger vidare på Förarintygskursen och är ett obligatoriskt körkort för att 
få framföra Fritidsskepp (”fritidsbåtar” över 12 x 4 m). Den fördjupar sig i nattnavigering och 
resor över öppet hav till Gotland, Åland och liknade äventyr.  
 
Kursen startar måndagen den 19 januari 2015. 
 
Kursen är på sammanlagt 7 måndags kvällar mellan kl 18.00 – 21.00. 
 
Sänd in en intresseanmälan redan nu för planeringen av kursen.  
Definitiv anmälan senast den 12 januari. 

 
Kurspris: 1400 kr, priset inkluderar övningssjökortet för Kustskepparen.  
Motsvarande kurs hos et studieförbund kostar mellan 2200 – 2600 kr. 
 
Förkunskapskrav: Förarintyg och båtpraktik.  
 
Studielitteratur är samma böcker som användes på förarintygskursen. 
 
                        
VHF / SRC kurs 
 
VHF /SRC är den internationell kommunikationsradio för båtar. Certifikat krävs för att få 
använda och inneha en VHF radio. Kursen innehåller allt man behöver för att klara provet 
 
Kursen startar måndagen den 2 mars 2015. 
Kursen är på sammanlagt 3 måndags kvällar mellan kl 18.00 – 21.00. 
 
Sänd in en intresseanmälan redan nu för planeringen av kursen.  
Definitiv anmälan den 25 februari.  
 
Förkunskaps krav: Inga.  
 
Pris: 500 kr som inkluderar kurskompendium. 
 
För samtliga kurser tillkommer provavgift på 450 kr som betalas direkt till förhörsförätaren 
från NFB. 



 
              

 

  
  
 
Presentation av läraren 
 
Mitt namn är Dan Lems och jag kommer att vara er lärare under kurserna. Jag har under de 
senaste 20 åren har jag undervisat närmare 600 personer i navigation och segling.  
 
Sedan 2004 har jag hållit kurserna helt i egen regi för Vattenfall, IBM och Kraftfood genom 
deras respektive personalföreningar. Innan dess så var jag verksam som navigationslärare 
för Svenska Kryssarklubben och Folkuniversitetets studieförbund.  
 
En kort beskrivning av de navigationskurser jag undervisar: 
 

• Förarintyg även kallad Skärgårdsskeppare, (steg 1) grundläggande 
navigationsutbildningen för skärgård och kustnära farvatten som bla. den ger 5–10 % 
rabatt på båtförsäkring, och ett krav om man vill hyra båt.  

 
• Kustskepparintyg tidigare Skepparexamen, (steg 2) navigering över öppna farvatten 

som Ålandshav och Östersjön och nattnavigering. 
 

• Utsjöskeppare (steg 3) vänder sig till de lite mer erfarna som planerar att segla ner 
till Medelhavet och i den kursen ligger stort fokus på tidvatten.  

 
• Kanalintyget är ett obligatoriskt körkort för att köra båt på de europeiska kanalerna. 

 
• VHF, även benämnt SRC, internationell kommunikationsradio för båtar. 

 
• Fartygsbefäl Klass-8 som är en yrkesutbildning för skeppare på mindre fartyg.  

 
 
Med vänliga hälsningar 
 

Dan Lems 
 
E-post: skepparen@maredu.se    tel: 070-549 68 50,     www.maredu.se       
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