Medborgarskolan i samarbete med KSS erbjuder våren 2018 skräddarsydda kurser för KSS medlemmar, vilka erhåller 10 % rabatt på alla sjölivskurser hos
Medborgarskolan i Värmland. Nedanstående priser är angivna utan rabatt. Anmälan till samtliga kurser kan göras på www.medborgarskolan.se, enligt länk
nedan, alternativt på telefon 054-10 21 40 eller genom e-post till varmland@medborgarskolan.se. Uppge ditt medlemsnummer i samband med anmälan.
Kurser tas kontinuerligt fram i dialog mellan KSS och Medborgarskolan, så håll utkik här på hemsidan.
Båtradio SRC

Tre tillfällen. Lördag 3/3 kl 10:00-16:00, fredag 16/3 kl 18:00-21:00 och
lördag 17/3 kl 10:00-16:00.

Medborgarskolan,
Drottninggatan 48

Arne Eklund

http://www.medborgarskolan.se/arrangemang/?aid=1035267&mid=1780&sgid=10
SRC - Short Range Certificat - krävs för att få använda en VHF-apparat ombord på en fritidsbåt. Via VHF-nätet får du en mycket säker kommunikation från
din båt samtidigt som du kan ta emot väderleksrapporter, varningar och annan viktig information till sjöss. Kursen innehåller de nya momenten från NFB
Innehåll
Du får kunskaper om VHF-systemet, radiotrafik (nödtrafik) och modern säkerhetskommunikation (GMDSS). Både teori och praktik ingår i kursen
Upplägg
I den här intensivkursen får du all den teoretiska kunskap du behöver om VHF/SRC och du får också praktiskt tillämpa VHF- samtal. Efter avslutad kurs
anordnas examination för SRC. Kursen är förlagd på tre tillfällen 3/3 kl.10-16, 16/3 kl. 18-21 och 17/3 kl.10-16
Pris 1495 kr. Förkunskaper Inga förkunskaper krävs. Kostnad för examinationen tillkommer med 450 kr.
Kursledare
Arne Eklund har en bakgrund inom försvaret och har arbetat som kursledare med olika navigationskurser på Medborgarskolan sedan år 2000. Han har under
ett flertal år även verkat som förhörsförrättare för NFB.
Alla våra kursledare genomgår Medborgarskolans introduktionskurs och erbjuds ett gediget internt utbildningsprogram med möjlighet till fortsatt individuell
utveckling.
Kursmaterial: VHF till sjöss lärobok för SRC (Short Range Certificate) av Nina Nordström (ISBN- 978-91-639-3275-5)
Under den termin som du är kursdeltagare hos Medborgarskolan får du 5 % rabatt på www.bokus.com. Rabatten gäller böcker, pappers- och kontorsvaror.
Kontakta ditt lokalkontor för att få rabattkoden
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Kanalintyg

Ett tillfälle. Lördag 3/3 kl 10:00-15:30

KSS

Christer Munter

http://www.medborgarskolan.se/arrangemang/?aid=1036342&mid=1780&sgid=10
Kanalintyget är ett krav för att få färdas med båt på Europas kanaler. Vi erbjuder en intensivkurs med allt du behöver veta för en säker kanalfärd och för
att kunna ta kanalintyget.
Innehåll
Vi lär oss alla de olika definitioner, signaler, märken och skyltar som gäller på kanalerna.
Upplägg
Intensivkurs, kl 10.00-15.30. Kursen leder fram till examination som genomförs i anslutning till kursen.
Förkunskaper
För att få skriva examination för kanalintyget skall du inneha förarintyg eller kustskepparintyg och genomförd båtpraktik.
Pris
685 kr

Kostnad för examinationen tillkommer med 450 kr.

Kursledare
Alla våra kursledare genomgår Medborgarskolans introduktionskurs och erbjuds ett gediget internt utbildningsprogram med möjlighet till fortsatt individuell
utveckling.
Tips på vidareutveckling
Vi erbjuder även andra fortsättningskurser inom sjölivsområdet, till exempel Utsjöskepparen och en kurs i VHF/SRC som lär dig mer om kommunikation till
sjöss.
Bra att veta
Tag med dig din blå intygsbok och/eller annat giltigt intyg på genomförd båtpraktik.
I kurstiden ingår en timmes paus. Micro och kyl finns att tillgå.
Ta gärna med en femkrona om du vill köpa en kopp kaffe eller te.
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Förarintyg Båt

Två helger om totalt fyra tillfällen. Lördag 24/2 kl 10:00-15:30, söndag
25/2 kl 10:00-15:30, lördag 17/3 kl 10:00-15:30, söndag 18/3 kl 10:0015:30.

Medborgarskolan,
Drottninggatan 48

Anders Mikaelsson

http://www.medborgarskolan.se/arrangemang/?aid=1036342&mid=1780&sgid=10
Stor eller liten båt, för en säker och rolig båtfärd inomskärs ska alla kunna hantera båten. Här är kursen som lär dig grunderna i navigation, sjövägsregler
och säkerhet på sjön.
Innehåll
Kursen innehåller grundläggande navigation, sjövägsregler, säkerhet till sjöss, sjöväder och sjömanskap. Du får alla de kunskaper som krävs för att kunna ta
ett förarintyg.
Upplägg
Genomgångar av lärare under lektionstid som även visar olika övningsexempel. Därefter självstudier hemma mellan varje kurstillfälle. Kursen har ett relativt
högt studietempo och kräver därför att du läser hemma mellan kurstillfällena. Totalt 4 träffar som ligger utlagda över två helger, varav sista tillfället är
examination. Datum för kursen är den 23-24/2 samt 17-18/3 varav sista tillfället är provtillfälle klockan 13-16.
Du kommer bland annat lära dig om:
- Sjövägsregler
- Säkerhet till sjöss
- Sjöväder
- Sjömanskap och knopar.
Ingen båtpraktik ingår i denna kurs. Efter avslutad kurs anordnas examination. Datum för examinationen får du av ledaren en bit in i kursen.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Pris
1695 kr
Kursledare
Alla våra kursledare genomgår Medborgarskolans introduktionskurs och erbjuds ett gediget internt utbildningsprogram med möjlighet till fortsatt individuell
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utveckling.
Kursmaterial
I kursen används boken Fritidsskepparen av Sten Ramberg och Bengt Utterström (Obs! Finns i ny upplaga från 2017. Den har ett rött omslag). Du beställer
själv boken i samband med kursstart. Du behöver även ha med egen passare, transportör, övningssjökort 931 och linjal.
Lista på inköp att ta med till kursen:
o Fritidsskepparen : navigation och sjömanskap för förar- och kustskepparintyget av Sten Ramberg och Bengt Utterström. ISBN: 9789113075617 (Observera
att ny upplaga kommit 2017).
o (Frivilligt) Fritidsskepparen. Arbetsbok för kustskepparintyget : undervisningskort 61 och 93 av Leif Lindheimer, Sten Ramberg och Paul Werner. ISBN:
9789113023328
o Sjökort 931 för övning (Kan bl.a beställas på bryggboden.se, sök på Övningssjökort 931)
o Passare
o Transportör
o Linjal 40 cm
o Blyertspenna och radergummi
Under den termin som du är kursdeltagare hos Medborgarskolan får du 5 % rabatt på www.bokus.com. Rabatten gäller böcker, pappers- och kontorsvaror.
Kontakta ditt lokalkontor för att få rabattkoden.
Bra att veta
Kostnad för examinationen tillkommer med 450 kr. Examination från 12 år.
I kurstiden ingår paus för lunch och fika. Micro och kyl finns att tillgå.
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Förarintyg Båt, intensivkurs

Två helger om totalt fyra tillfällen. Vi har avsatt 6 platser för KSS.
Lördag 21/4kl 10:00-15:30, söndag 22/4 kl 10:00-15:30, lördag 26/5 kl
10:00-15:30, söndag 27/5 kl 10:00-15:30.

KSS

Anders Mikaelsson

http://www.medborgarskolan.se/arrangemang/?aid=1027135&mid=1780&sgid=10
Stor eller liten båt, för en säker och rolig båtfärd inomskärs ska alla kunna hantera båten. Här är kursen som lär dig grunderna i navigation, sjövägsregler
och säkerhet på sjön.
Innehåll
Kursen innehåller grundläggande navigation, sjövägsregler, säkerhet till sjöss, sjöväder och sjömanskap. Du får alla de kunskaper som krävs för att kunna ta
ett förarintyg.
Upplägg
Genomgångar av lärare under lektionstid som även visar olika övningsexempel. Därefter självstudier hemma mellan varje kurstillfälle. Kursen har ett relativt
högt studietempo och kräver därför att du läser hemma mellan kurstillfällena. Totalt 4 träffar som ligger utlagda över två helger, varav sista tillfället är
examination. Datum för kursen är den 21-22/4 samt 26-27/5 varav sista tillfället är provtillfälle klockan 13-16.
Du kommer bland annat lära dig om:
- Sjövägsregler
- Säkerhet till sjöss
- Sjöväder
- Sjömanskap och knopar.
Ingen båtpraktik ingår i denna kurs. Efter avslutad kurs anordnas examination.
Inga förkunskaper krävs.
Pris 1695 kr
Kursledare
Alla våra kursledare genomgår Medborgarskolans introduktionskurs och erbjuds ett gediget internt utbildningsprogram med möjlighet till fortsatt individuell
utveckling.
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Kursmaterial
I kursen används boken Fritidsskepparen av Sten Ramberg och Bengt Utterström (Obs! Finns i ny upplaga från 2017. Den har ett rött omslag). Du beställer
själv boken i samband med kursstart. Du behöver även ha med egen passare, transportör, övningssjökort 931 och linjal.
Lista på inköp att ta med till kursen:
o Fritidsskepparen : navigation och sjömanskap för förar- och kustskepparintyget av Sten Ramberg och Bengt Utterström. ISBN: 9789113075617 (Observera
att ny upplaga kommit 2017).
o (Frivilligt) Fritidsskepparen. Arbetsbok för kustskepparintyget : undervisningskort 61 och 93 av Leif Lindheimer, Sten Ramberg och Paul Werner. ISBN:
9789113023328
o Sjökort 931 för övning (Kan bl.a beställas på bryggboden.se, sök på Övningssjökort 931)
o Passare
o Transportör
o Linjal 40 cm
o Blyertspenna och radergummi
Under den termin som du är kursdeltagare hos Medborgarskolan får du 5 % rabatt på www.bokus.com. Rabatten gäller böcker, pappers- och kontorsvaror.
Kontakta ditt lokalkontor för att få rabattkoden.
Bra att veta
Kostnad för examinationen tillkommer med 450 kr. Examination från 12 år.
I kurstiden ingår paus för lunch och fika. Micro och kyl finns att tillgå.
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Förarintyg Båt

Varje tisdag kl 18:00-21:00, från 3/4 till 15/5. Totalt 6 tillfällen.

Medborgarskolan,
Drottninggatan 48

http://www.medborgarskolan.se/arrangemang/?aid=1035270&mid=1780&sgid=10
Stor eller liten båt, för en säker och rolig båtfärd inomskärs ska alla kunna hantera båten. Här är kursen som lär dig grunderna i navigation, sjövägsregler
och säkerhet på sjön.
Innehåll
Kursen innehåller grundläggande navigation, sjövägsregler, säkerhet till sjöss, sjöväder och sjömanskap. Du får alla de kunskaper som krävs för att kunna ta
ett förarintyg.
Upplägg
Genomgångar av lärare under lektionstid som även visar olika övningsexempel. Därefter självstudier hemma mellan varje kurstillfälle. Totalt 6 kurstillfällen
exklusive examination, som anordnas i anslutning till kursen. I tiden räknas totalt 45 minuter paus in. Kursen håller ett relativt högt tempo och du förväntas
därför läsa hemma mellan kurstillfällena.
Du kommer bland annat lära dig om:
- Sjövägsregler
- Säkerhet till sjöss
- Sjöväder
- Sjömanskap och knopar.
Ingen båtpraktik ingår i denna kurs. Efter avslutad kurs anordnas examination. Datum för examinationen får du av ledaren en bit in i kursen.
Pris 1295 kr
Förkunskaper Inga förkunskaper krävs.
Kursledare
Alla våra kursledare genomgår Medborgarskolans introduktionskurs och erbjuds ett gediget internt utbildningsprogram med möjlighet till fortsatt individuell
utveckling.
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Kursmaterial
I kursen används boken Fritidsskepparen av Sten Ramberg och Bengt Utterström (Obs! Finns i ny upplaga från 2017. Den har ett rött omslag). Du beställer
själv boken i samband med kursstart. Du behöver även ha med egen passare, transportör, övningssjökort 931 och linjal.
Lista på inköp att ta med till kursen:
- Fritidsskepparen : navigation och sjömanskap för förar- och kustskepparintyget av Sten Ramberg och Bengt Utterström. ISBN: 9789113075617 (Observera
att ny upplaga kommit 2017).
- (Frivilligt) Fritidsskepparen. Arbetsbok för kustskepparintyget : undervisningskort 61 och 93 av Leif Lindheimer, Sten Ramberg och Paul Werner. ISBN:
9789113023328
-Sjökort 931 för övning (Kan bl.a beställas på bryggboden.se, sök på Övningssjökort 931)
-Passare
- Transportör
- Linjal 40 cm
- Blyertspenna och radergummi
Under den termin som du är kursdeltagare hos Medborgarskolan får du 5 % rabatt på www.bokus.com. Rabatten gäller böcker, pappers- och kontorsvaror.
Kontakta ditt lokalkontor för att få rabattkoden.
Bra att veta
Kostnad för examinationen tillkommer med 450 kr. Examination från 12 år.
I kurstiden ingår 30 minuter paus.
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Laga lätt i kabyss

Tre tillfällen. Söndag 18/2 kl 10:00-12:15, söndag 25/2 kl 10:00-12:15
och Söndag 4/3 kl 10:00-12:15.

KSS, alternativt Herrhagsskolan

Daniela Mariotti

Laga lätt i kabyss
Att laga mat i små utrymmen kan vara svårt, och även på semestern vill vi äta gott och nyttigt. Det kan vara svårt att få till en god middag i båtpentryn och
husvagnskök. Här får du lära dig att laga god mat med små resurser.
Innehåll
Under tre tillfällen får du lära dig att laga snabb och enkel mat.
Upplägg
Varje gång lagar vi tillsammans två-tre olika rätter. Danielas mål är att deltagarna ska få inspiration och våga laga god mat även på små utrymmen med små
resurser. Varje tillfälle avslutas med att gruppen avnjuter maten tillsammans.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Pris
950 kr
Kursledare
Daniela Mariotti Alegi kommer från Italien men har även bott i USA, där hon inspirerade både barn och vuxna till en bättre matkultur - måltiden är något
mer än att bara snabbt slänga i sig maten. Danielas passion är mat och att inspirera andra att laga bra mat att njuta av.
Alla våra kursledare genomgår Medborgarskolans introduktionskurs och erbjuds ett gediget internt utbildningsprogram med möjlighet till fortsatt individuell
utveckling.
Kursmaterial
Kostnad för råvaror tillkommer med ca 90 kr/tillfälle och betalas direkt till kursledaren.
Under den termin som du är kursdeltagare hos Medborgarskolan får du 5 % rabatt på www.bokus.com. Rabatten gäller böcker, pappers- och kontorsvaror.
Kontakta ditt lokalkontor för att få rabattkoden.
Ta gärna med eget förkläde och matlåda för ev. res
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Knopar och splitsar till sjöss

Fyra tillfällen. Måndag 19/3 kl 18:00 och 20:30, måndag 26/3 kl 18:00
och 20:30, måndag 9/4 kl 18:00 och 20:30, samt preliminärt lördag
14/4 (studiebesök och materialgenomgång på Hjertmans).

KSS

Håkan Berg

Att kunna lägga till och förtöja din båt på ett säkert sätt är ett måste när du kommer fram till en brygga eller naturhamn. I denna praktiska kurs får du med
dig en rejäl verktygslåda om vilka knopar och splitsar som passar vid olika tillfällen, samt vad du behöver tänka på kring val av rep vad gäller hållfasthet,
material och kvalitet.
Innehåll
Vi lär oss och går igenom de knopar som ingår inom ramen för förarintyget för båt, bland annat dubbelt halvslag, skotstek och pålstek. Vi testar även att
splitsa och går igenom olika typer av rep, säkerhet och förvaring. Till sist visar vi också några tips på hur du kan gå vidare och lära sig mer om knopar.
Upplägg
Vi lägger det mesta av tiden på att praktiskt demonstrera och träna på olika knopar. Då de flesta knoparna tillämpas utomhus kommer även kursen att
genomföras utomhus.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Pris
395 kr
Kursledare
Håkan E. Berg gick en klättringskurs för drygt 25 år sedan där en liten del handlade om rep och knopar. När han senare köpte en bok om knopar tog intresset
för fart för hur man kan använda knopar i olika vardagssituationer. Håkan har tidigare hållit workshop i hur man kan använda knopar.
Kursmaterial
Material ingår i kursavgiften.
Bra att veta Vid kallt väder, ta med varma kläder då vi är utomhus och inte rör oss speciellt mycket. Vi otjänligt väder kör vi inomhus.
Vid kallt väder, ta med varma kläder då vi är utomhus och inte rör oss speciellt mycket. Vi otjänligt väder kör vi inomhus.
I kurstiden ingår paus för fika. Kyl och micro finns att tillgå.
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Båtmotor workshop (Gratis)

Workshop, ett tillfälle 8/3kl 18:00-21:30. Båtmotorn har nu haft sin
vintervila, hur gör du inför båtsäsongens start? En kväll där du får tips
om hur du ska få din båtmotor att hålla längre.

KSS

Richard Jonsson

Båtmotorn har nu haft sin vintervila, hur gör du inför båtsäsongens start? En kväll där du får tips om hur du ska få din båtmotor att hålla längre.
Innehåll
En kväll där Rickard berättar om hur du kan göra för att få din båtmotor att hålla längre. Vad ska man tänka på efter vinterförvaring och vad ska du tänka på
under sommaren men även vad ska du tänka på innan vintern kommer nästa år.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Kursledare
Richard har tidigare jobbat med motorteknik/provning på Scania i Södertälje och på Wärtsilä Diesel (Nohab) i Trollhättan. Vidare har han jobbat på Rolls
Royce Marine, med olika framdrivningssystem i båtar. På sommaren försöker han segla så ofta tillfälle ges.
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