
Kustskepparintyg på Medborgarskolan 
 

Ort 
Västervik 

Startdatum 
14 Feb 2023 

Tid 
18:30-20:45 

Dagar 
Tisdagar 

Antal tillfällen 
10 st 

Ledare 
Åke Boqvist 

Nummer 
37185 

Pris 
2 495 kr 

OM ARRANGEMANGET 
Kustskepparintyg är kursen för dig som vill fördjupa dina navigationskunskaper 
ytterligare efter förarintyget. 

Vi går igenom sådant som du bör kunna innan du lämnar hamn eller skärgård 
för att ge dig ut på vidare vatten och kanske till och med tänker besöka andra 
länder med båt. 

Vi lär oss om navigering under dager, mörker och dimma med såväl 
traditionella som elektroniska navigeringshjälpmedel. Vi går igenom vad du 
behöver för en längre färd utomskärs och till havs. Vi lär oss även om hur vi 
kan förebygga olyckor men även att kalla på hjälp och andra åtgärder vid en 
nödsituation. 

Vi kommer att gå igenom lagar och regler som berör vår båt och dess 
utrustning samt vår vistelse till sjöss. Även sjölivets miljöaspekter behandlas 
under kursen. 

Kustskepparintyget är ett krav i Sverige för att få framföra fritidsbåtar som är 
längre än 12 meter och bredare än 4 meter. 

Upplägg 



• Vi träffas 10 tisdagskvällar i Medborgarskolans lokaler på 
Folkparksvägen 62. 

• Det finns tillgång till kylskåp och mikro. 

• Vi börjar med att repetera förarintygskunskaperna. Mot slutet av kursen 
bestämmer vi en lämplig tid för kustskepparexamination enligt NFB:s 
(Nämnden för Båtlivsutbildning) regler. Kostnad för examination ligger 
på 625 kr. 

• Under kursen kommer du att få möjlighet att delta i ett praktikpass 
(mörkernavigering) och därmed erhålla NFB:s "Båtpraktikintyg – 
mörker". Detta sker utöver planerad kurstid och kostnaden erläggs 
separat. 

Förkunskapskrav 

För att få göra provet till Kustskepparintyg måste du: 

• Vara minst 15 år 

• Inneha Förarintyg 

• Inneha Båtpraktikintyg dager. Skriv i din anmälan om du ännu inte gjort 
ett praktikpass och vill ha hjälp med anmälan till detta. 

Kursmaterial 

Deltagaren ska innan kursstart själv anskaffa följande: 

• Läroboken Kurs & Bäring med Övningsbok Öst 

• Boken Sjötrafikföreskrifter 

• Övningssjökort 616 

• Övningssjökort 61/93 

• Kort1 2019 

• Passare, transportör, linjal, blyertspenna och radergummi.  

För att införskaffa ovanstående böcker, klicka HÄR eller gå till Bryggboden.se 
För att införskaffa bestickpaket, klicka HÄR. 

Ledaren 

Åke Boquist är en erfaren sjölivsledare med många års praktisk och 
pedagogisk erfarenhet i bagaget. Åke har hållit i ett flertal sjölivskurser hos oss 

https://bryggboden.se/sv/utbildningsmaterial/utbildningspaket-for-medborgarskolan/vastervik/
https://bryggboden.se/sv/utbildningsmaterial/utbildningsmaterial-produkt-for-produkt/bestick/bestickpaket-modern.html


på Medborgarskolan. 
 
Alla våra ledare har genomgått Medborgarskolans pedagogiska grundkurs 
som är anpassad för vuxenutbildning. Vi har ett ledarutvecklingsprogram som 
en del av vårt kvalitetssystem. Där erbjuder vi alla ledare kontinuerlig 
möjlighet till såväl personlig som pedagogisk/metodisk utveckling. 

Rabatter 

• Under den termin som du är deltagare hos Medborgarskolan får du 10 
procent rabatt hos Akademibokhandeln och 6 procent rabatt hos Bokus. 

• Läs mer under förmåner HÄR. 

Bra att veta 

• Kursstart kan komma att ändras och att startdatum är preliminärt. 
Observera att du alltid får en kallelse innan kursstart. 

• Läs mer om delbetalning eller om våra allmänna villkor. 

• Vid frågor, funderingar eller specifika behov, tveka inte att kontakta oss. 

  

Medborgarskolan och folkbildning 

Folkbildning skapar vi tillsammans i studiecirklar som drivs framåt genom 
kunskapsutbyte. Studiecirkeln är folkbildningsrörelsens klassiska kursform 
och kan handla om stort och smått, lokalt och globalt. Den kan genomföras vid 
träffar eller på distans och den enskilde deltagaren kan påverka cirkelns 
upplägg och innehåll efter demokratiskt inspirerad modell. 

Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund som ger dig möjlighet att 
lära, utvecklas och utbyta erfarenheter och tankar med andra människor. Vi 
har en bred verksamhet och samarbete med föreningar och organisationer 
inom många olika ämnen. 

   

Ort 

Medborgarskolan Västervik 

Folkparksvägen 62, Västervik 

Pris 

https://www.medborgarskolan.se/formaner/


Deltagaravgift: 2 495 kr 

Summa: 2 495 kr 

 
 

https://www.medborgarskolan.se/arrangemang-sok/kustskepparintyg-1366292/apply/
https://www.medborgarskolan.se/arrangemang-sok/kustskepparintyg-1366292/apply/

