
Kurser för båtlivet på Motala Båtvarv 

Vi är glada att kunna erbjuda kurser i egen regi för kunder och båtägare i Motala med omnejd.  
Utbildare är Johan Bergsten med lång erfarenhet inom området. Blir intresset stort nog kommer vi 
förhoppningsvis kunna erbjuda kurser även till hösten för er som vill bygga på sin kompetens. 
 

Förarintyg båt 
Grundkurs för dig som vill lära dig hantera din fritidsbåt oavsett om du har en segelbåt eller motorbåt. 
Under kursen lär du dig läsa sjökort och navigera inomskärs i dagsljus, väjningsregler samt allmänt sjövett 
och mycket mer. 
 

Plats: Konferensrummet på övre däck, Motala Båtvarv 
Tider: Torsdagar 18.00-21.00 
Datum: 9/3 

16/3 
23/3 
30/3 
  6/4 (skärtorsdag) 
13/4 
20/4 Examination 

 

Priset beror på hur många anmälningar vi får in. Vi behöver ha minst sex deltagare för att kunna genomföra 
kursen, och maxantalet är 20 deltagare.  
I priset ingår förutom kursavgift även lärobok och övningsbok, övningssjökort, passare, nautisk linjal, 
modern transportör, penna och radergummi.  

• 6-10 deltagare 2590:-/deltagare 

• 11-15 deltagare 2290:-/deltagare 

• 16-20 deltagare 1990:-/deltagare 
Examinationsavgift 625:- tillkommer, och betalas av varje elev till förhörsförrättaren. 
 

Anmälan senast 27/2 till bjorn@motalaboat.se eller 0141-381826 
Tipsa gärna vänner och bekanta som ni tror kan vara intresserade. 
 

Short Range Certificate SRC (VHF-certifikat) 
Här får du lära dig hur VHF-radion används ombord samt hur alla regelverk fungerar. 
 

Plats: Konferensrummet på övre plan, Motala Båtvarv   
Tider: Torsdagar 18.00-21.00 
Datum: 27/4 
 4/5 
                       11/5 Examination 

 

Även här beror priset på hur många anmälningar vi får in. Vi behöver ha minst sex deltagare för att kunna 
genomföra kursen, och maxantalet är 20 deltagare.  
I priset ingår kursavgift och lärobok.  
6-10 deltagare 819:-/deltagare  
11-15 deltagare 719:-/deltagare 
16-20 deltagare 619:-/deltagare 
Examinationsavgift 625:- tillkommer, och betalas av varje elev till förhörsförrättaren.  
Tipsa gärna vänner och bekanta som ni tror kan vara intresserade. 
 

Anmälan senast 14/4 till bjorn@motalaboat.se eller 0141-381826 
 

Varmt Välkomna! 
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