Bollnäs Båtklubb

”Förarbevis för fritidsbåt” 2021
BBK erbjuder sina medlemmar att läsa in detta förarbevis. Enligt uppgift från SBU och
många andra båtorganisationer verkar det som att förarbeviset kommer att bli obligatoriskt
inom en snar framtid. Har du ett intresse av att förkovra dig i hanteringen av din båt till sjöss
så har du här en verkligt fin chans till detta till en kostnad som BBK till största delen står för.
BBK står för materialkostnader samt lokalhyra och du som medlem betalar endast en
summa som baserar sig på hur många vi blir som läser kursen (ca 600: -).
Kursen går att läsa in på ca 8-10 träffar á två timmar eller så går det att intensivläsa och klara
det på kortare tid.
När kursen är klart så vidtar själva förhöret med en auktoriserad förhörsledare och slutligen en
stämpel i den blå intygsboken. Kostnaden för detta är inte klarlagd i skrivande stund men det
är inga stora pengar.
När du fått din stämpel är du berättigad till rabatt av din båtförsäkring (gäller för de flesta
försäkringsbolag) det kallas för att man har nautisk kompetens.
Det är en nyttig kurs för alla vana och ovana båtägare/båtbesättningar att ta del av.
Det är alltså inte endast båtägaren som kan skaffa sig behörighet utan vi välkomnar även
damerna och ungdomarna.
På hemsida finns en länk till Fritidsskepparen.com där ni kan läsa mer om kursinnehåll.
Eftersom vi inte kan veta när det kan vara aktuellt att starta upp en kurs under det
nuvarande coronaläget så kan vi i alla fall ta emot anmälningar.
För att anmäla dig eller flera i familjen så mejlar du direkt till: pelle.saur@telia.com det går
även bra att ringa 070-286 19 57 eller Sms:a. Se till att få det gjort före 31 mars 2021.
Jag noterar eftersom anmälningarna kommer in. Det finns inte plats för hur många som helst
och ”först till kvarn” får gälla även här.

Välkommen med din anmälan!
BBK styrelsen /gm Pelle Saur, utbildningsansvarig.

