
Vill du prova på att segla  
eller köra motorbåt?  

Navigationssällskapet  
i Finland (Navis) 

I samarbete: 

Helsingfors  
arbis 

tisdag 2.9, torsdag 4.9, tisdag 9.9 kl. 18�–21 
på NJK:s seglingscentrum på Björkholmen invid Drumsö. 

Här har du chansen att på  
ett enkelt sätt göra det! 

Vill du prova på att segla eller köra motorbåt?  
Här har du chansen att på ett enkelt sätt göra det! 
 

I september 2014 har du din chans att enkelt och effektivt lära dig grunderna i 
konsten att framföra en båt för segel eller motor. Då ordnar Arbis i samarbete 
med Navigationssällskapet i Finland (Navis) och Nyländska Jaktklubben (NJK) 
en introduktion i båtsport. 
 

Vi börjar med en kort säkerhetsgenomgång i land. Sen far vi ut på vattnet för att 
prova på seglande och båtliv i praktiken �– så lär du dig bäst. Alla får prova på att 
styra och manövrera. 
 

Instruktörerna på kursen har lång erfarenhet av båtliv och har också dokumente-
rad instruktörskompetens. Under en session på sjön finns högst fyra elever på 
varje segelbåt och sex elever på motorbåten. Då får alla lära sig olika funktioner 
och uppgifter. Alla deltagare omfattas av NJK:s försäkringsskydd. 
 

Datum:  Introduktionskvällar tisdag 2.9, torsdag 4.9, tisdag 9.9 kl. 18�–21 
hålls på NJK:s seglingscentrum på Björkholmen invid Drumsö. 

Kursledare:  Patrick Andersson, pata(at)njk.fi, 040-5404862  
Båtar: J-80 segelbåtar, motorbåten Navis, vid behov andra båtar 
Utrustning:   Arrangörerna ställer regnkläder och flytvästar till förfogande 
Anmälning:  till Helsingfors arbis fr.o.m. 19.8 kl. 10.00 på www.ilmonet.fi eller 

tfn 09 310 494 94. Kom i håg att ange kurskoden A 140506. 
Pris:  80 �€ 
 
På tre kvällar blir du inte fullärd.  Men om du vill fortsätta finns det ett klart kon-
cept.   
Arbis ordnar under vinterhalvåret kurser i navigation. Där kan du ta skärgårds-
skeppar- eller kustskepparexamen. 
Både NJK och Navis arrangerar på försommaren kurser i segling respektive mo-
torbåtskörning.  
I kurserna ingår teoriundervisning, men största delen av kurstimmarna tillbringas 
ombord.  
 

 

http://www.ilmonet.fi

