Navigationskurs i Vikingarnas Segelsällskap.
Välkommen på utbildning i regi av VSS och Sjölotsen
Vi fortsätter med succén från förra våren. Dels genom att alla
medlemmar i VSS är välkomna till de rabatterade kurserna hos
Sjölotsen, anmälan via www.sjölotsen.se. Frågor till mail;
info@sjolotsen.se
Under första kvartalet 2017 genomför vi en kustskepparkurs
och för de som ännu inte innehar Förarintyg några
repetitionskvällar innan.
Datum; Kvällar, 7, 9 mars kl. 18.00.- 21.00, samt Helgen 11-12 mars,
kl. 10-17. Kursen genomförs i VSS Klubbhus. Max 13 deltagare.
De två första kvällarna ägnas åt repetition/förberedelser för de som inte
innehar Förarintyg. Prov för Förarintyg och Kustskepparintyg sker en
kväll veckan efter sista tillfället.
Kursen är riktad mot Kustskepparintyg och kursen vänder sig till dig som
har varit ute med båt och vill lära dig mer och/eller har planer på en
större båt, tex ett skepp från 12x4 meter. Många saknar dock förarintyg
som är ett krav för Kustskepparexamen därför denna kombination.
Kursen omfattar mer avancerad navigation, korrigering av
kompasskurser, båtfärder i mörker och hav/kustnära navigation.
De kunniga och pedagogiska lärarna delar med sig av sina erfarenheter
och ger många goda råd och tips.
Kostnaden för helgkursen är 1.800 kr, material 600 kr. Repetitionskväll
200kr/kväll. Betalas via faktura. De som skriver prov betalar 450 kr per
intyg direkt till examinatorn från ”NFB”.
Mer information hos vårt utsedda utbildningsföretag Sjölotsen, på
www.sjölotsen.se. Där du också anmäler deltagande.
För de som inte kan gå dessa kvällar eller helg, kan medlemmarna
anmäla sig till Sjölotsens ordinarie kurser och få vår klubbrabatt. Ange
”VSS” vid anmälan.

Navigationskurser på VSS

Under våren 2017 kan du gå på rabatterade kurser hos Sjölotsen,
kurserna genomförs i någon av samarbetsklubbarnas lokaler

Förarintyg

18-19 Februari (Helg)

Årstaviken

Kustskepparkurs

18-12 Februari (Helg)

Mälarhöjden

VHF/SRC kurs

9 Mars (kväll)

City

Fartygsbefäl Klass 8 1-2 April

KSSS

Anmälan via www.sjölotsen.se, ange VSS i meddelanderutan

Sjölotsen tillhandahåller utbildning för båtklubbars medlemmar i
Stockholmsområdet. Idag är 35 båtklubbar anslutna vilket medför
betydligt lägre avgifter. Samarbetet renderar också omfattande
erfarenhetsutbyte mellan medlemmar såväl som båtklubbar. Utbildningen
omfattar allt från Förarintyg, Kustskepparintyg, VHF/SRC, Radar,
Sjukvård, Brand och Fartygsbefäl Klass 8. Allt följer Transportstyrelsen
direktiv och behörighetskrav.

Mycket välkommen på roliga kurser!

