Med fritidsbåt
Körteknik med planande båtar

Detta är kursen för dig som vill bli ”proffs” på att köra din planande båt.
Du får lära dig använda powertrim och trimplan. Vi tränar girar, omkörningar och undanmanövrer. Vi hinner även med manöverträning i hamnar. Efter kursen vet du hur du ska köra din båt på bästa sätt – för såväl
passagerarna som plånboken och miljön.
I juni gör vi en kurs med enbart kvinnliga deltagare.
Vi börjar med en teorikväll och fortsätter med praktik under en lördagsöndag. En lärare och 3 deltagare i varje båt.
Kursen avslutas med förhör för – Manöverintyg för högfartsbåt.
Pris 4 900 kr inklusive moms.

Radarnavigering

Har du radar ombord, men är osäker på hur du använder den. På denna
kurs får du lära dig hur du startar radarn och hur du använder den i skärgårdsmiljö. Fokus är på praktiken, vi är till sjöss i 8-10 timmar.
Vi börjar med tre kvällar teori om hur radarn fungerar och vad som visas
på skärmen. Kursen fortsätter med två dagars praktik ombord. Vi börjar
med att studera radarbilder och fortsätter med praktisk navigering.
Kursen avslutas med förhör för – Radarintyg.
Priset är 3 250 kr inklusive moms.

Manövrering av motorbåt – Tips och trix

Har du nyligen köpt båt eller bytt upp dig till större båt och känner dig
osäker vid manövrering? Boka en egen utbildningsdag i båten och lär dig
massor – förtöjning i gästhamn, vid bensinmack eller i naturhamn och
mycket mer.
Vi planerar dagen efter dina/era önskemål och genomför den när det
passar dig/er. Du bokar heldag eller halvdag.
Boka tidigt för att säkert få den dag som passar.
Priset är 6 000 kr för en heldag och 2 500 för en halvdag.

Vi tål att jämföras!
Efter mer än 20 år vet vi att inget kan ersätta egen tid vid ratten. Vi har
därför endast tre deltagare i varje båt och vi kör mer båt än de flesta
utbildare.
Vid kursen i körteknik kör vi totalt ca 10 timmar med varje båt - det ger
dig mer än 3 timmar vid ratten. Under radarkursen kör vi 8-10 timmar och
det är max 4 deltagare i båten.
Jämför detta med övriga utbildare innan du bestämmer dig.
Vi har längre erfarenhet än någon annan högfartsutbildare.
Vi har haft deltagare från Polisen, Volvo Penta och Sjöfartsverket.
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