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” Hittills har alla klarat 
utbildningarna.”

2013 FUNDERADE NÅGRA anställda hos 
Navigationsgruppen i Stockholm 
över hur de skulle kunna erbjuda 

ungdomar ett kul sätt att komma in i båtlivet 
via motorbåtskörning. Det finns många bra 
alternativ för dem som vill lära sig att segla, 
men inte alls lika mycket för motorbåtar.

– Vi jobbar med båtliv och utbildning på 
sjön. Det ska vara kul och enkelt. För att 
göra något som ungdomarna gillar så tog 
vi det teoretiska Förarintyget och översatte 
sedan det direkt i praktik på sjön, säger Patrik 
Holmqvist hos Navigationsgruppen.

Resultatet blev BoatCamp för ungdo-
mar på 12–15 år, som i sommar går in på sitt 
åttonde år. Efterfrågan för att få vara med är 
stor och kurserna är fulltecknade trots att en 
vecka kostar cirka 8 000 kr.

Grunden i BoatCamp är att ungdomarna 
ska få köra mycket båt och att de ska utbilda 
sig och lära sig båthantering, vilket Naviga-
tionsgruppen är specialister på. De har lång 

erfarenhet av att utbilda i olika kurser för 
båtägare.

– Vi hade en tydlig linje redan från början 
med tre steg av utbildning. Det första ste-
get gav ett Förarintyg, det andra steget gav 
Manöverintyg för högfartsbåt och det tredje 
ett Kustskepparintyg, säger Patrik Holmqvist.

– I början hade vi bara steg ett som skulle 
ta Förarintyg. Sedan blev det allt fler delta-
gare och efter 2016 har vi fått med de andra 
utbildningarna också. började det bli flera 
steg två och vick fick steg tre också. 2017  
fick BoatCamp fotfäste riktigt ordentligt  
med beläggning på alla stegen och förra året 
hade vi 104 ungdomar, både tjejer och killar, 

Det som startade som en utbildning i båtkörning för ungdomar är idag en eftertraktad aktivitet. 
På BoatCamp kombineras nytta och nöje. Text: Lars-Åke Redéen Foto: Patrik Holmqvist

med på våra utbildningsveckor.
BoatCamp innebär inga övernattningar 

utan körs bara på dagtid. Utbildningarna sker 
på olika platser runt Stockholm och i framtid- 
en kan även andra platser i landet bli aktuel-
la. Båtarna flyttas mellan varje läger, gärna av 
ungdomarna som har varit med på lägret.

VARJE BOATCAMP ÄR på sex dagar, ofta med 
någon form av lokal anknytning. Deltagare som 
har familj med sommarhus i skärgården eller 
familj som är ute med båten brukar bo där.

– Hittills har vi inte haft någon som inte 
har klarat utbildningarna. Vår uppgift är att 
ge alla hjälp så att de kan ta sig vidare.

I priset ingår sex dagars utbildning,  
Förarintyg inklusive litteratur och examina- 
tion, lunch och fika, HLR-utbildning och 
praktik i båt. Utbildningarna genomförs med 
tolv stycken Suzumar gummibåtar och fyra  
mindre Capelli 570, samtliga med utom- 
bordsmotor. ✪

Skola och kul på sjön
BoatCamp är en kul och bra utbildning för alla ungdomar på 12–15 år. Under en vecka på sjön får de köra mycket båt och skaffa sig en utbildning.
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