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Populärt båtliv för unga
Utbildningen Sea Camp har blivit en av sommarens höjdpunkter för många båtsugna ungdomar. 
Här kan de kombinera båtliv och gemenskap. Text & foto: Lars-Åke Redéen

DET ÄR Sjösportskolan i 
Göteborg som står bak-
om Sea Camp, som hålls 

i både Göteborg och i Stockholm. 
Utbildningarna är avsedda för 
dem som vill utbilda sig i båtkun-
skap 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 sjövett, köra 
gummibåt, lägga till, göra knopar 
med mera. 

– Sea Camp är vår absolut 
roligaste kurs. Vi varvar båtkör-
ning med RIB med lite naviga-
tionsteori och väjningsregler och 
knopövningar. Barnen lär sig 
utan att märka det och träffar nya 
kompisar för livet, säger Nina 
Nordström, utbildningsansvarig.

– På vår kurs kommer säkerhe-
ten främst. Därefter gäller det att 

ha kul och att lära sig saker.
En vanlig kommentar efter 

Sea Camp är att barnet kommer 
hem med sin nyvunna kunskap 
och säger till mamma eller pappa 
att man måste ha flytväst och  
hur viktigt det är att inte slänga 
skräp i havet.

UNDER EN AV de fem dagarna på 
Sea Camp görs en utflykt ut i 
ytterskärgården. När alla blivit 
lite inkörda på båtarna och haft 
roligt i närområdet bär det av. 
Grillar och mat lastas i en större 
RIB och så ger sig armadan av ut i 
skärgården.

Många elever återkommer år 
efter år. De delas in efter ålder 
och kunskapsnivå så alla får 
lagom stora utmaningar.

– Det är underbart att kunna 
hålla en kurs som inte styrs av 

ett intygskrav utan kan formas 
helt utifrån elevernas behov och 
befintliga kunskapsnivå, säger 
Nina Nordström.

MALVA HETER EN av de duktigas-
te instruktörerna. Hon skapar 
snabbt respekt hos alla genom 
sin skickliga körning och sina 
beslutsamma instruktioner. Hon 
började med att gå Sea Camp och 
året därpå var hon med som ung 
hjälpledare. Hon är med i år igen 
som instruktör. Kristoffer, som 
var huvudinstruktör förra året, 
kommer att vara det även i år. 
Han leder sitt team väl och löser 
allt som behövdes med båtfix, 
bensin etc.

Det är störst efterfrågan på 
kurserna som ligger direkt efter 
skolavslutningen och ett par 
veckor framöver, de brukar bli 

fullbokade både i Stockholm och 
i Göteborg. Däremot brukar det 
gå bra att även lite senare hitta 
platser länge in i juli. Då är det 
många bortresta och lite färre på 
kurserna. 

Denna sommar hålls Sea 
Camp vecka 24–32. ✪

Sea Camp hos Sjösportskolan i Göteborg sommaren 2021. Hemmahamnen är i Långedrag.

Nina Nordström är ansvarig för 
utbildningarna.
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