Plugg och båtkörning
BoatCamp i Stockholms skärgård innebär kul på sjön samtidigt som deltagarna får lära sig
nya saker. Många elever återkommer år efter år. Text: Lars-Åke Redéen Foto: Navigationsgruppen
NAVIGATIONSGRUPPEN I Stockholm

har fullt tryck på anmälningarna
inför sommarens BoatCamp. Liksom tidigare år är det många som vill fortsätta vara med igen och utöka med fler
teoretiska utbildningar samtidigt som det
hela tiden tillkommer nya deltagare.
BoatCamp arrangerades för första gången
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2012 och i år blir det alltså nionde gången. De
flesta veckorna är fullbokade, men det finns
några platser kvar främst i slutet av sommaren.
– Vi har många återkommande elever.
De flesta går minst tre år och nu ser vi efterfrågan på ett fjärde steg, säger Patrik Holmqvist på arrangören Safetygruppen & Navigationsgruppen Sverige AB.

– De som är med på BoatCamp tycker
att det är kul, det är nog den starkaste drivkraften. Samtidigt får de lära sig bra saker,
så det är en vinst för alla.
BoatCamp hålls som dagläger veckovis
för ungdomar på 12–15 år. En del av utbildningarna hålls vid Navigationsgruppens
träningsanläggning i Frihamnen i Stockholm
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medan resten hålls vid Sandhamn ute i skärgården. Utbildningarna körs med RIB-båtar.
– Den här träningen gör att de får lära sig
nya saker på ett roligt sätt. Deltagarna får
köra mycket båt och göra roliga saker. Samtidigt får de plugga för att få in Förarintyget,
Manöverintyg Högfartsbåt och Kustskepparintyg. Det de har pluggat omsätts direkt med
praktiska övningar och mycket båtkörning,
det är nog därför BoatCamp är så populärt,
säger Patrik.
Om det blir ett steg till så kan det bli Fartygsbefäl Klass 8. Med det i handen kan alla som
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har fyllt 18 år börja sommarjobba till sjöss.
HENRIK PALMBLAD-WENNERGREN HAR tre barn
och två kusinbarn som har varit med på
BoatCamp.
– Två av mina barn på 16 år har varit där
tidigare och ska gå det fjärde året. Den yngsta,
som är 13 år, ska gå andra året, säger han.
– Vi har sett seglarskola som det bästa
alternativet till sommaraktiviteter för
barnen på sjön. Våra barn var inte så sugna
på att segla utan ville lära sig sjömanskap
och då blev det här en bra lösning. Stämp-

larna i den Blå Boken är en bra morot och
har varit en stor grej.
Familjen Wennergren har en 7,5 m Arronet
aluminiumbåt som ligger i Hästholmens Båtsällskap vid Finnboda. De har även RIB och
en del andra båtar, så det blir mycket båtliv.
– Mina äldre barn har lärt sig väldigt mycket
och hanterar våra båtar helt själva. Jag känner
mig helt trygg med det. Det är nog tack vare
BoatCamp. Nu hoppas jag att de ska få
sommarjobb så de kan börja tanka själva...
BoatCamp Stockholm kostar 7 995 kr för
en vecka. Info www.navigationsgruppen.se
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