
Kjære medlemmer ved Flatstrand båthavn 
 

Sammen med styret i båthavna ønsker vi i Tryggombord å holde 
båtførerkurs for dere i løpet av sesongen 2020. I 2019 hadde vi kurs for 
en rekke videregående skoler og båtforeninger, i tillegg til våre egne 
arrangerte kurs. Opplegget vårt passer både til de som nettopp har fylt 
14 år, og de mer erfarne sjøfarerne som gjerne vil ha en oppfriskning av 
sine egenskaper på sjøen. 

Vår målsetning er å bidra til en nullvisjon og en ulykkesfri sommer i 
skjærgården. 

Pris: 990,- per deltaker og betales rett i forkant av kurset. En 
eksamensavgit på ca 770,- kr kommer i tillegg, og betales på 
båtførerregisteret.no. 

Da Covid-19 situasjonen fortiden forhindres oss å samles i et lokale vil vi 
gjerne tilby en nettbasert løsning. Den nettbaserte løsningen stiller kun 
krav til at deltakerne har en datamaskin og internett tilgjengelig.  

Kursholder for kurset kommer til å utlevere nødvendig redskap til 
gjennomføring av kurset i båthavna i forkant, og levers tilbake etter endt kurs. For de som ønsker å gå til 
anskaffelse av personlig utstyr vil det også være mulig. 

Dersom noen har familie eller venner som også kunne være interessert, og kurset ikke er fylt opp med 
båtforeningens medlemmer, vil de også kunne være med på kurset, så lenge de er fylt 14 år slik at de kan ta 
eksamen.  

Tidspunkt og påmeldingsfrist: 

• Kurset vil bli holdt over zoom onsdag og torsdag 27. og 28. mai 

• Vi vil starte klokken 1700 og holde på til 2100 

I forkant av kurset vil alle påmeldte få tilsendt kursmateriell slik at en kan forberedelse seg til kurset. Vi har 
også kursgaranti, som vil si at dersom man er så uheldig å ikke bestå eksamen, så kan man komme på nytt 
kurs gratis, og kun betale eksamensavgift for å avlegge eksamen. 

For påmelding og mer informasjon send følgende informasjon på mail til erlend@tryggombord.no- eller følg 
denne linken: https://forms.gle/e81BVg5r3cMw8AE99 
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