Med yrkesbåt

HSF – Handhavande av snabba fartyg Fakta
Kursen ger dig behörighet att köra över 35 knop i
yrkesmässig trafik. Utbildningen är på 40 lektioner
(ca 32 timmar) och den genomförs på två kvällar
och tre heldagar. Innehållet omfattar båtkörning,
högfartsnavigering och passagerarsäkerhet i höga
farter.
Stor vikt läggs på risker vid passagerartrafik i höga
farter. Målet är att du efter kursen ska veta hur du
kör en planande båt på rätt sätt, för att kunna öva
vidare på egen hand. Du ska också veta vilken
förmåga du har när det gäller såväl körning som
navigation, för att du ska kunna köra med tillräckliga
marginaler under alla förhållanden.
Kvällspassen genomförs i Stockholms innerstad.
Heldagarna utgår från Bullandö Marina. Bullandö
ligger mitt i skärgården, vilket ger oss möjlighet
att träna i alla typer av skärgårdsmiljö utan långa
transporter.

Kurs 1
23 och 27 april
1-3 maj
Kurs 2
18 och 25 maj
29-31 maj
Pris 12 200 kr
exklusive moms.
Rabatt om du kommer med egen båt.
Vid minst tre deltagare kan kurser
genomföras på
andra tider och
platser. Kontakta
oss med dina önskemål.

Specialutbildningar

Vi gör kurser med särskilda upplägg för dem med särskilda önskemål,
t.ex. avancerad båtkörning eller högfartsnavigering. Bland våra deltagare
finns t.ex. Polisen.

Skeppare klass VIII och Maskinist klass VIII

Dessa kurser genomför vi enbart för grupper som bokar tillsammans.
Kontakta oss för att diskutera just dina behov.

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.
Under Handhavande av snabba fartyg kör vi ca 20 timmar vilket ger dig
ca 6 timmar vid ratten och ca 3 timmar som navigatör.
Jämför detta med övriga utbildare innan du bestämmer dig.
Vi har mer och bredare erfarenhet än någon annan högfartsutbildare.
Vi har gjort kurser i handhavande av snabba fartyg sedan starten 2004
och är auktoriserade av Transportstyrelsen.
Vi har mer är 20 års erfarenhet av att utbilda i motorbåtar.
Bland våra kunder finns Polisen, Volvo Penta och Sjöfartsverket.
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