Inbjudan till VHF/SRC-kurs
KSS inbjuder i samarbete med SXK Blekingekretsen till utbildning VHF/SRC (Short Range
Certificate).

Kursinnehåll
Kursen genomförs enligt NFB (Nämnden för Båtlivsutbildning) krav.
https://www.batlivsutbildning.se/src-certifikat/ Förutom undervisningen ingår
bl.a.kompendium, instuderingsfrågor, instuderingssvar, typprov samt tentamen och
praktiskt prov.

Tid och plats
Vi erbjuder två olika grundalternativ;
Helgkurs enligt följande;
Fredagen
Lördagen
Söndagen

[För närvarande återstår 4 platser]

2020-02-28 17:30-19:00
2020-02-29 13:00-17:00
2020-03-01 10:00-13:00 14:00-16:00

Kvällskurs(er) enligt följande;
Torsdagen
Torsdagen
Torsdagen
Torsdagen

2020-03-05
2020-03-12
2020-03-19
2020-03-26

[För närvarande återstår 7 platser]
18:00-21:00
18:00-21:00
18:00-21:00
18:00-21:00

Kurserna genomförs i Karlskrona Segelsällskaps lokal på Dragsö.

Kostnader
Kursavgift 525 kr – varav 225 kr betalas vid anmälan. Rest. vid kursstart.
Provavgift 450 kr (+50 kr vid behov av NFB Blå intygsbok) – betalas vid prov
Simulatorprovavgift 150 kr – betalas vid prov

Anmälan
Bindande anmälan sker med e-post till vhf@knss.nu. Av anmälan skall framgå; valt
kursalternativ, namn, telefon, samt om NFB intygsbok saknas.
I samband med anmälan, senast 2020-02-19, skall anmälningsavgift - 225 kr - betalas till
bankgiro 112-1946. På inbetalningen anges; namn och kurs. Först när inbetalning
mottagits är plats till kurs garanterad. Anmälningsavgift återbetalas ej.
Principen om först till kvarn för anmälan+inbetalning gäller. När respektive kurs (kvällhelg) är fulltecknad och fortsatt intresse föreligger kommer KSS/SXK planera för fler
kurstillfällen. Information kommer då att först skickas ut till de som ej fick plats på nu
planerade kurser.

Inbjudan till VHF/SRC-kurs
Radiokompetens hos resten av besättningen?
Inbjudan avser en utbildning som ger ett SRC-certifikat. För att använda en nyare
(GMDSS) VHF krävs att denna kompetens innehas av åtminstone ”skepparen”.
Hur är det med radiokompetensen för övriga ombord? Faller radiokompetensen över bord
om ”skepparen” gör det? Har kvarvarande förmåga att ropa upp och genomföra eventuell
nödtrafik?
Naturligtvis kan alla i besättningen genomföra en komplett SRC-utbildning och erhålla
certifikat. Då är alla välutbildade!! Då anmäler ni fler till SRC-utbildningen!!
Men…
Om nu inte hela besättningen får gå en certifikatsgrundande SRC-utbildning, vad kan vi
göra då?
KSS/SXK kan tänka sig att genomföra en väsentligt kortare ”bisittarkurs”. Omfattning ca 3
timmar till en kostnad av ca 200-225 kr. Denna lär då bara ut, med lite prova på, grunderna
kring anrop, svar på anrop, larmning och nödtrafik. Certifikat utfärdas inte men
besättningens kompetens ur säkerhetssynpunkt ökar väsentligt.
Föreligger intresse för en ”Bisittarkurs” så kan ni anmäla detta via vhf@knss.nu samtidigt
men anmälan till VHF/SRC-kursen så kontaktas ni när en sådan kurs inplaneras.

Staffan Österling
Sekreterare Karlskrona Segelsällskap

