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PROVAR

En av grupperna som utbildade sig hos Sjösportskolan i Göteborg sommaren 
2020 samlade på däck på skolans utbildningsfartyg Nawica (Seafinn 411). 
Hemmahamnen för både skolan och Nawica är Långedrag. Nina Nordström är ansvarig för utbildningarna.
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Fullt ös på sjön med Sea Camp
Båtliv besökte Sea Camp i Långedrag i Göteborg en högsommardag förra året.  

Ungdomarna kombinerar båtkörning med gemenskap på sjön. Text & foto: Lars-Åke Redéen

DET ÄR SJÖSPORTSKOLAN i Göteborg 
som varje år arrangerar Sea Camp, 
som även hålls i Stockholm. Utbild-

ningarna är avsedda för dem som vill utbilda 
sig i båtkunskap och samtidigt ha kul med 
kompisar på sjön.

Sea Camp är en fem dagars utbildning  
för ungdomar på 7–13 år. De får lära sig sjö-
vett, köra gummibåt, lägga till, göra knopar 
med mera. 

Nästa steg är Förare Ungdom, som är 
populärast och riktar sig till ungdomar på 
13–17 år. Där får deltagarna ta Förarintyg från 
det år de fyller tolv.

– Många av våra ungdomar som går de här 
kurserna återkommer. Vi har deltagare som 
har gått Sea Camp fyra år i rad. Jag tycker 
att det är vår bästa kurs, vi borde ha den för 
vuxna också eftersom den innehåller mycket 
praktik och lite teori. Det bygger på lustfylld 
inlärning, säger Nina Nordström, ansvarig 

för utbildningarna hos Sjösportskolan.
En del ungdomar kommer från båt- 

familjer, men det finns de som inte har någon  
erfarenhet av båt. Då är Sea Camp även ett 
sätt att få in nya ungdomar i båtlivet.

UTBILDNINGARNA ÄR MYCKET populära. Vecka 
25 och 26 är de mest välbokade, de blir oftast 
fulltecknade långt i förväg. Sea Camp kostar 
5 240 kr för fem dagar inklusive kurs, fika 
och lunch och mycket båtkörning. Förarin-
tyg Ungdom är en fyra dagars kurs med tre 
dagars teori och en dagsutflykt. Det kostar  
3 095 kr inklusive en hel dags båtpraktik,  
plus förhörsavgift.

– Många föräldrar tänker nog att barnen 
kan lära sig något vettigt i stället för att sitta 
hemma och spela dator på sommaren. Sam- 
tidigt blir de stolta och kan visa familjen att 
de kan, berättar Nina.

Sjösportskolan har även vuxenkurser. 

Förarintyg, Kustskepparintyg, Manöverintyg 
och mycket mera. Förarintyg och Manövrera 
och Lägga Till finns både som mix och 
tjejkurs. I en tjejgrupp kan alla känna sig  
mer bekväma. 

– Tjejer är generellt sett bättre på det  
teoretiska, men har svårare att kliva fram  
och ta plats på praktiska moment. 

MANÖVRERA OCH LÄGGA TILL är bra för många 
då de övar det svåraste på sjön, tilläggning, 
något som de flesta skulle kunna behöva öva 
lite mer på. Denna kurs ger bara färdighet, 
det görs inga prov eller intyg.

Ytterligare en populär vuxenkurs är Din 
Egen Båtlärare. Den bygger på att båtägare 
via Sjösportskolan hyr en lärare som kommer 
och hjälper till i familjens egen båt. Det är 
inte ovanligt att män bokar kursen för sin fru, 
men när det blir allvar brukar männen också 
vilja hänga på… ✪

Nils Ferm, 13 år, gick Sea Camp för femte 
året. Han vann en skattletartävling på 
Båtmässan i Göteborg och valde Sea Camp 
bland annat som pris. Nils familj har en 
Mamba 311 segelbåt, men själv ska han 
skaffa egen båt och bli sjökapten.

– Det här är ett fantastiskt sommarjobb. 
Särskilt en sådan här dag med vackert väder, 

säger Madeleine Erikson som är ledare och 
huvudinstruktör för Sea Camp. 

– Jag har jobbat mycket i en seglarskola i 
Fjällbacka och kört mycket båt. Jag jobbar 

även för Sjösportskolan i Kroatien. Mina 
utbildningar är Förarbevis, Kustskeppare 

och Fartygsbefäl Klass 8.

Det ingår mycket båtkörning på Sea Camp. Sjösportskolan kör med Suzumar gummibåtar.


	BATLIV-2102-A-1-00
	BATLIV-2102-A-2-00
	BATLIV-2102-A-6-00
	BATLIV-2102-A-10-00
	BATLIV-2102-A-12-00
	BATLIV-2102-A-16-00
	BATLIV-2102-A-30-00
	BATLIV-2102-A-36-00
	BATLIV-2102-A-44-00
	BATLIV-2102-A-52-00
	BATLIV-2102-A-60-00
	BATLIV-2102-A-74-00
	BATLIV-2102-A-78-00
	BATLIV-2102-A-84-00
	BATLIV-2102-A-92-00
	BATLIV-2102-A-100-00

