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Jag heter Jan Sköld och är en tidigare EBS’are som erbjuder er en 
Kustskepparutbildning. Kustskepparen är en behörighet och en fortsättning för de som 
sedan tidigare har ett Förarintyg och en godkänd Båtpraktik dager. Kustskepparen krävs för 
att framföra ett fartyg som är längre än 12m OCH bredare än 4 m. Som ett komplement till 
Kustskepparen kan man ta ett intyg som heter Båtpraktik mörker.  
  
Kursen kommer att hållas fem måndagskvällar kl 18.00 - ca 21 i Varvseken och vi kommer att 
varva teoretisk genomgång med praktiska övningar i bl a sjökortsarbeten.  
  
Lektion 1, 17 januari 
NFB och Kustskepparen, Repetition Förarintyget, Sjövägsregler 
  
Lektion 2, 24 januari 
Riktning och bäring, pejling, kursutläggning, rättning missvisning och deviation  
  
Lektion 3, 31 januari 
Mörkernavigering, fyrar, sjömärken på natten, lanternföring 
  
Lektion 4, 1 februari 
Kustnavigering, lägesbestämning, navigering utan sikte av land, instrumentnavigering 
   
Lektion 5, 7 februari 
Säker båt, Sjövägsregler, Ljud och ljussignaler, Författningskunskap, Olycksfall, Repetition 
och övningsprov 
  
När kursen är slut gör ni ett prov som om ni klarar det, berättigar till Kustskepparen. Provet 
kostar 625 kr och genomförs av en annan förhörsförättare eftersom jag inte får göra det för 
egna elever. Har ni en NFB’s intygsbok sedan tidigare får ni ett sigill infört i den. Jag 
meddelar provtillfälle senare.  
  
Kursmaterial och kursavgift: 
Kursmaterial kan köpas via mig till självkostnadspris om ni inte skaffar det själva.  
  

1. Vi använder kursboken Fritidsskepparen som innehåller både Förarintyget och 
Kustskepparen. Kostnad ca 340 kr.  

2. Övningssjökort Ost 61, Kostnad ca 90 kr 
3. Passare. Kostnad ca 60 kr 
4. Transportör klassisk. Kostnad ca 85 kr 

Om ni vill köpa något kursmaterial via mig behöver jag veta det senast 3 januari 2022. Skicka 
ett mail till jan.skold@sailon.se och ange vad ni vill ha. Observera att beställningen är 
bindande.   Kursavgiften är 2 000 kr förutsatt att det blir minst 10 deltagare.  
Betalning av kursavgiften och kursmaterial görs vid första kurstillfället med kort eller swish. 

mailto:jan.skold@sailon.se

