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Samling i båtarna för deltagarna på Sea Camp som är ett fem dagars läger för ungdomar på 8–13 år.

ALLVAR OCH SKOJ
PÅ POPULÄRT LÄGER

Det går att kombinera allvar och lek på sjön. Sea Camp erbjuder massor av båtupplevelser
samtidigt som deltagarna lär sig mer om båtlivet. Text: Lars-Åke Redéen Foto: Nina Nordström
SJÖSPORTSKOLAN ARRANGERAR

Sea Camp och Förarintyg Ungdom
varje år. Det är populära alternativ
för alla ungdomar som vill utbilda sig i båtkunskap och samtidigt ha kul med kompisar.
De är uppdelade i två åldersgrupper:
Sea Camp, som är fem dagars kurs för
ungdomar på 8–13 år. Det hålls i både Stockholm och i Göteborg.
Förarintyg ungdom, som är en fyra dagars
kurs för tonåringar på 13–17 år. Även detta
hålls i både Stockholm och i Göteborg.
– Vår tanke när vi startade daglägerverksamheten för snart tio år sedan var att ha fler
kurser där ungdomar går och blir lockade av
att satsa på båtlivet. Vi ville att de skulle få
båtvana i samband med en bra och trevlig kurs
och samtidigt bli lockade till båtlivet, säger
Kalle Nordström, ansvarig hos Sjösportskolan.
Sea Camp har snabbt blivit väldigt popuBÅTLIV 4/2020

WWW.BATLIV.SE

lärt på båda platserna. En del har gått kursen
fyra gånger.
– Vi kan dela upp aktiviteterna så att de
som går fjärde gången får göra nya saker. Det
går att variera de olika aktiviteterna väldigt
mycket. Vi skulle kunna köra många fler
läger om vi bara hade fler båtar. Så hårt tryck
är det, säger Kalle Nordström.
Sjösportskolan har olika typer av båtar
till sitt förfogande. I Stockholm är det 5,75 m
gummibåtar (Suzumar 575) med 60 hk utombordare, kompletterat med vanliga styrpul-

”Vi skulle kunna köra
många fler läger om vi
bara hade fler båtar.”

petbåtar. Som följebåt används en 30 fots
aluminiumbåt.
I Göteborg används tre 3,50 m gummibåtar (Suzumar 350) med 20 hk utombordare
och jockeysäten samt 5 m styrpulpetbåtar.
Eftersom skolan har sin bas i Långedrag kan
de använda sitt eget utbildningsfartyg Nawica som moderfartyg.
SEA CAMP ÄR upplagt som ett kul fem dagars

läger med lek och grundläggande med båtvana, knopar och tilläggningar. Det kostar
5 240 kr för fem dagar inklusive kurs, fika,
lunch och mycket båtkörning.
Förarintyg Ungdom är nästa steg för dem
som vill ta Förarintyg. Det är upplagt som
fyra dagars kurs med tre dagars teori och en
dagsutflykt. Det kostar 3 095 för fyra dagar
inklusive en hel dags båtpraktik, plus förhörsavgift till förhörsförrättare. ✪
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