Utsjöskepparkurs Sölvesborgs Segelsällskap hösten 2020
Sölvesborg Segelsällskap avhåller hösten 2020 en utsjöskepparkurs.
Kursen äger rum i SSS lokaler i Sölvesborg. Vid den kursen vi avhöll 2019 var huvudparten av deltagarna
från andra segelklubbar och deltagare utifrån är även i år varmt välkomna. Antalet deltagare är begränsat
till 10. Platserna besätts eftersom anmälan mottas. Om mindre än 5 personer anmäler sig till kursen
förbehåller SSS sig rätten att ställa in. Eventuella restriktioner i relation till den pågående cvid-epidemin
kommen naturligtvis också att följas. Vår förhoppning är dock att livet har återgått till det normala fram på
hösten.
Kursen ger dig kunskaper om färder bortom engelska kanalen. Du lär dig om strömmar och tidvatten. Du får
lära dig hur du rustar båten och planerar en långfärd.
Innehållet i kursen följer NFBs (Nämnden för båtlivsutbildning) kompetenskrav för utsjöskeppareprovet.
Man måste inneha kustskepparintyget, eller motsvarande, för att anmäla sig till provet för utsjöskeppare.
Prov anordnas efter kursen för de som så önskar. Kursledare är Michael Hansen, medlem i SSS och med
erfarenhet som lärare från navigationskurser i Kryssarklubbens Stockholmskrets och erfaren långseglare.
Det kommer att vara 4 kursträffar: Inledande kursträff torsdag 24 september 18.00-21.00. Heldagskurs
söndag 27 september och söndag 4 oktober 9.00-16.00. Avslutande kvällsträff tisdag 6 oktober. Vid alla
tillfällen står SSS står för fikat. Vad angår lunchen vore det bra om ni själva tar något med. Lunchpaus 1
timme. Tag gärna med lunch då det är relativt långt till något lunchställe. Mikrovågsugn finns.
Avgiften för kursen är kr 1995; -. Vid anmälan betalas kr 500; - och resterande del betalas senast 1 månad
innan kursstart. Kurspärm, kompendium i tidvattensnavigering, övningsuppgifter och övningssjökort ingår i
avgiften. Återbud till kursen senast 30 dagar innan första kursdagen medför återbetalning av 90 % av
kursavgiften. Återbud till kursen efter detta datum medför ingen återbetalning.
Utsjöskepparkursen är den mest krävande kurs som avhålls i NFBs regi. Vid provet för utsjöskeppare läggs
mycket stor vikt på de kunskaper examinanden har angående navigering i tidvatten. För att tillägna sig
denna kunskap krävs att ni lägger en del tid på självstudier och inläsning samt lösning av uppgifter.
Kort efter att plats på kursen har bekräftats kommer kursledaren skicka mer information om kursmaterial,
kurslitteraturs och praktiska spörsmål.
Anmälan till kursen skickas direkt till kursledaren via mejladress: michael@gammeldansken.eu.
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