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DET HÄNDE TYVÄRR även 
en del olyckor, en del 
beroende på bristande 

kunskaper om väjningsregler 
och gott sjömanskap. Många var 
dock ansvarfulla och insåg nyttan 
av att gå på kurs och lära sig hur 
man uppträder till sjöss. Om det 
kan två av de ledande utbild-
ningsbolagen berätta:

– Inledningsvis i mars när 
coronan slog till med stor kraft 
fick vi snabbt ställa om verksam-
heten på olika sätt, säger Patrik 
Holmqvist, Navigationsgruppen. 

– Vi fick bland annat göra 
mindre grupper för att kunna 
hålla avstånden i utbildnings- 
salarna, vi informerade om 
vikten av att stanna hemma vid 
minsta symptom. Dessutom 
erbjöd vi deltagarna att kostnads-
fritt boka om. Vi har tagit fram 
digitala alternativ som distans-
kurser med instruktör som håller 
kursen live via länk, men även 
e-learning där deltagaren själv 
kan välja när denne vill genom-
föra sin utbildning hemma. 
Inledningsvis såg vi en minsk-
ning av deltagare men det vände 
rejält när Folkhälsomyndigheten 
rekommenderade folk att stanna 
hemma. Vi fick öka antalet kur-
ser och instruktörer för att möta 
efterfrågan. Intresset verkar hål-
la sig nu i höst och till våren. Tack 
vare nya större utbildningsloka-
ler kan vi sprida ut deltagarna 

och vi räknar även med en ökad 
efterfrågan på de digitala alter-
nativen, säger Patrik.

SJÖSPORTSKOLAN VITTNAR OCKSÅ 
om en snabb omställning av verk-
samheten till mindre grupper,  
nya ombokningsregler, större 
lokaler samt stor ökning även  

på distansutbildningarna.
– Det blev en verkligt intensiv 

vår och sommar, säger Kalle 
Nordström, Sjösportskolan. När 
så många bestämde sig för att 
stanna i Sverige och nyttja sin båt 
eller köpa en, så ökade efterfråg- 
an enormt! Det blev dubblerade 
kurser, både i Göteborg och i 

Tack vare coronan fick båtbranschen ett rejält uppsving med ökad försäljning av såväl nya som 
begagnade båtar då många valde att stanna i Sverige och fira ”svemester”. Många nyblivna och 
ovana båtägare kom ut på sjön, vilket medförde att sjöräddningen fick extra mycket att göra.  
Text: Bengt Anderhagen Foto: Nina Nordström & Patrik Holmqvist

Stockholm. Även många praktis-
ka kurser kunde vi genomföra. 
Sedan har vi ju våra väl utpro-
vade och mycket uppskattade 
e-learningkurser för dem som vill 
plugga på egen hand. Vi har haft 
800 fler på kurser hos oss i år än 
förra året och på så vis dubblerat 
vår omsättning på fritidskurser! 
Väldigt många har varit otroligt 
tacksamma att vi lyckades hålla 
igång verksamheten så att de 
kunnat gå på kurs och njuta av ett 
tryggare båtliv, säger Kalle.

DU SOM ÄR nybliven båtägare eller 
båtförare, varför inte passa på i 
vinter att skaffa dig de kunskaper 
som krävs för att du ska få ett 
säkrare och trivsammare båtliv 
till nästa års ”sjömester”? Ge dig 
själv – eller någon vän – en kurs 
i navigation och sjömanskap i 
julklapp, det kommer att upp-
skattas! ✪

Gå på kurs i vinter!

Kalle Nordström, Sjösportskolan.

Teorilektion hos Sjösportskolan med avstånd mellan eleverna.

Patrik Holmqvist, Naviga-
tionsgruppen. 

Navigationsgruppen har tagit fram 
digitala alternativ som t. ex. distans- 
kurser med instruktör som håller 
kursen live via länk.
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Alle modeller er støpt og bygget i Norge. Nyeste byggemetoder  
benyttes med bl.a. vakuumstøp av SAGA 365, 370 og 415.
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Saga Boats AB har sedan starten 1960 varit i samma familjs ägo. Från början har målet varit att 
bygga kvalitetsbåtar där lokala traditioner, bra hantverk och bästa möjliga sjöegenskaper varit  
i fokus. I nära samarbete med Norges främsta båtingenjörer har man lyckats uppnå detta. Sedan 
80-talet har halvplanande båtar varit kärnan i Saga-programmet.
Saga Boats är ett varumärke med kvalitetsstämplar både i Norge och utomlands. En medveten 
produktionsfilosofi med halvplanande funktioner, tillförlitlighet och kvalitet i centrum ger Saga-
kunder den bästa produkten och ett mycket högt användarvärde.

GENERALAGENT I SVERIGE, Carlanders Båtvarv AB, etablerat 1947 och även detta företag i samma 
familjs ägo sedan starten, är svensk generalagent för Saga sedan flera år. Som sådan visar vi Saga-
båtarna på flera mässor i Sverige varje år. 

Välkomna att se Nya Saga 325 Coupé och Saga 330 HT i vår utställningshall i Munkedal. 
Vi har nu en Saga 330 HT och en Saga 325 Coupé lediga för leverans efter en fantastisk 
höstförsäljning.

NORSK KVALITET
SEDAN 1960

Alla Sagas modeller tillverkas på Sagavarvet i Selje  
i Norge, ett anrikt båtvarv med över 55 års erfarenhet.

ES
SE

N
SD

ES
IG

N
.N

O

Nya Saga 330 / Saga 325 Coupé

Saga 325 Coupé

Nya Saga 330

Saga 385/390
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