Kursprogram
tider och priser

Körteknik med planande båtar
Kurs 1
Teori i Stockholm 4 maj kl 1830-2100.
Praktik 9-10 maj kl 0900-1700 på Dyvik Marina.
Pris 4 900 kr ink moms och avgift för förhör för Manöverintyget.
Tjejkurs
Teori i Stockholm 8 juni kl 1830-2100.
Praktik 12-13 juni kl 0900-1700 på Dyvik Marina.
Pris 4 900 kr ink moms och avgift för förhör för Manöverintyget..

Radarnavigering
Teori i Stockholm 5,11 och 12 maj kl 1830-2100.
Praktik 24 och 31 maj på Bullandö Marina.
Pris 3 250 kr ink moms. Avgift för förhör för Radarintyg ingår ej (450 kr).

HSF – Handhavande av snabba fartyg
Kurs 1
Terori i Stockholm 23 och 27 april kl 1830-2130.
Praktik på Bullandö Marina 1 maj kl 9-23, 2 maj kl 10-17 och 23 maj kl
9-17
Kurs 2
Terori i Stockholm 18 och 25 maj kl 1830-2130.
Praktik på Bullandö Marina 29 maj kl 9-23, 30 maj kl 10-17 och 31 maj kl
9-17
Kurs 3 – dagkurs 4 heldagar
14 juli kl 9-18, 15 juli kl 9-23, 16 juli kl 10-18, 17 juli kl 9-17
Alla dagar på Bullandö Marina.
Alla kurser har samma pris, 12 200 kr ex moms. Rabatt om du kommer
med egen båt.

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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