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Säkrare med egen båtförarkurs
Det är tradition på sjön att männen styr medan kvinnor hoppar i land, men nu tar kvinnorna i Kåge 
över rodret. Flera av dem har gått båtförarkurs arrangerad av båtklubben. Text & foto: Tommy Norin

TANKEN MED DEN båtförarkurs för 
kvinnor Kåge Båtklubb arrange-
rade våren och sommaren 2016 
innebar inte att männen blir 
akterseglade. Däremot kan den 
bidra till att tjejer mer vågar att 
ta för sig och säkerheten ökar om 
fler kan manövrera båten.

Det var utgångspunkten för 
den kurs Marie Ellström-Wester-
lund, Kattis Koss och Ida Svens-
son i Kåge Båtklubb tog initiativ 
till. De kontaktade Maria Sand-
ström i Byske Båtklubb, som har 
stor erfarenhet av båtliv. Famil-
jen har haft båt i 16 år där de gått 
in för att dela på ansvaret.

– När jag och Inge skaffade 
båt så var det nästan alltid han 
som styrde, men efter något år 
så bestämde vi oss för att köra 
varannan sträcka. Då tvingas 
man lägga till på både enklare 
och svårare ställen. Det kan vara 
en trång och knepig plats vid en 
brygga full med midsommar-
firande människor som noga 
studerar hur man gör. Men det är 
jättebra att båda kör, säger Maria 
Sandström.

KURSEN, SOM GENOMFÖRDES i sam- 
arbete med studieförbundet Vux-
enskolan, inleddes med ett teori-
avsnitt som följdes av ytterligare 
ett. Kursteorin har bland annat 
handlat om lära sig läsa sjökort, 
navigation, farleder, prickningar 

och kunna hantera VHF.
Jenny Nilsson i Skellefteå, 

beslöt ta utmaningen att utbilda 
sig mer, tänja på sina gränser. 
När hon inte arbetar som frans-
stylist på en frisersalong är hon 
och sambon Lars Persson ofta 
ute på sjön i parets Nimbus 33.

– Vi brukar ha ett 30-tal nätter 

varje sommar, där vi gör en sväng 
söderut och en norrut. Vi startar 
och avslutar alltid säsongen på 
Piteå Båtklubbs anläggning Svi-
nöra, säger Jenny Nilsson.

– Jag kör inte ofta och min 
sambo har svårt att släppa ratten. 
Men han tycker att det är jättebra 
att jag gått kursen. Det blir ingen 

konflikt om vem som ska styra.

KURSEN I KÅGE avslutades 11 juni 
förra sommaren med praktis-
ka övningar. De 22 deltagarna 
delades upp i fyra lag som fick 
träna anlöp mot brygga, köra in i 
Y-bom, rädda nödställda ur vatt-
net och lägga ankare. ✪

Erika Olofsson lägger till, kursledaren Maria Sandström tar emot vid bryggan. Jenny Nilsson på bilden t.h. tillbringar mycket tid på sjön.

Fr. v. Maria Sandström (kursledare), Monica Olsson, Sofia Lundqvist, Erika Olofsson, Jenny Nilsson och Åsa 
Wallmark deltog i båtförarkursen i Kåge.
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