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Hvert eneste sommerhalvår opp-
lever vi her i Norge at det skjer 
altfor mange ulykker med fritids-
båter. Et minimum av kunnskap 
er nødvendig for å ferdes trygt til 
sjøs, både for deg selv og for de 
som er med deg i båten. Sjøfarts-
direktoratet oppfordrer derfor 
alle som skal føre fritidsbåt, om å 
ta båtførerprøven – ikke bare de 
som har plikt.

Er båtførerbeviset 
obligatorisk for deg?
Er du født 1.1.1980 eller senere, 
og skal føre fritidsbåt med lengde 
over 8 meter, eller som har motor 
med effekt mer enn 25 HK, må 
du fra 1. mai 2010 ha båtførerbe-
vis. 

Du kan delta på kurset og ta 
eksamen fra du er 14 år, men du 
vil ikke få tilsendt beviset før du 
er 16 år. Båtførerbeviset gir også 
rabatt hos flere forsikringssel-
skap.

Stryker du på eksamen, får du 
tilbud om gratis repetisjonskvel-
der – og ny eksamen etter et par 
uker.

Dyktige instruktører 
Marinkurs er godkjent som test-
senter av Sjøfartsdirektoratet og 
har erfarne instruktører. Kurslo-
kalene ligger sentralt plassert på 
Nord-Jæren – i Sola sentrum.

Adressen er Soltunveien 1, 
inngang C. 

Marinkurs tilbyr både helge-
kurs og midtukekurs – og kurs 
for bedrifter og lag. Boken "Båt-
føreren" brukes under kurset. 

Båtsesongen er rett rundt 
hjørnet – det haster å melde 
seg på!
Stian Rasmussen er en av in-
struktørene og daglig leder i Ma-
rinkurs AS. At han jobber med 
akkurat dette, er ikke tilfeldig. 
Han vokste opp på en øy – så 
båter og båtliv har vært en viktig 

del av hverdagen hans fra han var 
ganske liten. 

– Sjølivet gir opplevelser for 
veldig mange mennesker, det er 
derfor viktig at båtføreren er sitt 
ansvar bevisst – et båtførerbevis 
burde være obligatorisk for alle 
båteiere, oppfordrer Stian Ras-
mussen. – Og foran årets båtse-
song begynner det å haste. I fjor 
måtte vi si nei til mange som 
meldte seg på for sent. Akkurat 
nå har vi ledige kursplasser fra 
april til ut juni – det er bare å 
bestemme seg for å bli mer båt-
kyndig.

Båtførerkurs for bedrifter
Stian Rasmussen forteller videre: 
– Vi arrangerer og holder kurs 
for grupper og bedrifter. Å tilby 
de ansatte et kurs for båtførerbe-
vis er god teambuilding og nyt-
tig lære som gir varig verdi – den 

ansatte gis økt sikkerhet og nyttig 
kunnskap når han eller hun fer-
des på sjøen. Kurset bør dermed 
passe godt overens med bedrif-
tens policy for HMS. 

Vi ordner alt med hensyn til 
bøker og utstyr. Kursene holder 
vi på dagtid eller kveldstid etter 
ønske – og gjerne i i bedriftens 
lokaler. Overfor alle i oljebran-
sjen er det nok viktig å legge til at 
vi holder også kurs og eksamen 
på engelsk. Vi inviterer også til 
seilkurs for bedrifter – der vi kan 
arrangere en sommeravslutning 
med liten regatta og matserve-
ring i land eller i båten. 

Båtførerbevis i utlandet
Hos Marinkurs kan også det nor-
ske båtførerbeviset utvides til In-
ternasjonalt Båtførerbevis (ICC). 
Opplæringen her består av en 
teoretisk og en praktisk del. Sta-
dig flere møter krav om ICC  ved 
leie av båt i utlandet.

VHF-kurs
Når du har behov for assistanse, 
må du kunne stole på at du får 
kontakt med nødetatene.

På nyere VHF-utstyr trykker 
man bare på en rød nødknapp 
for å annonsere at man trenger 
hjelp. Det er et internasjonalt 
krav at maritimt radioutstyr skal 
betjenes av personer som inne-
har et sertifikat. Marinkurs hjel-
per deg – eksamen siste kursdag.

Marinkurs tilbyr også 
seilkurs
Dette seilkurset er tilpasset deg 

som vil lære å seile, deg som 
ønsker å seile litt raskere eller 
ønsker å få utnyttet potensiale i 
båten bedre. Kurset går over tre 
dager, der første dagen er teori, 
resten i seilbåten. Du vil også 
lære om sikkerhet, seil og  båt-
håndtering.

Nybegynnerkurs – 
familieseiling 
Dette kurset fokuserer ikke på 
regattaseiling, men på nybegyn-
nere og for deg som kan noe, 
men vil lære mer. Marinkurs 
benytter alltid redningsvest om 
bord og har vester til utlån. Ta 
gjerne med egen vest hvis du hel-
ler ønsker det.

Møtelokaler på Sola
Teoritimer avholdes i Marinkurs 
sine lokaler i Sola sentrum i Sol-
tunveien 1, inngang C. Gratis 
parkering på baksiden av bygget. 

Marinkurs spanderer kaffe og 
te – brus kan kjøpes i butikker og 
kafeer like i nærheten.

Ta gjerne kontakt for å høre 
hva Marinkurs kan gjøre for 
dere.

KurS 
BåtFørEr BEViS 
Helg – lørdag & søndag  
kl. 10.00 til ca. 17.00.
Midtuke – kl. 17.00 til ca. 20.30.
Pris kr 1750,-.

LEDigE pLaSSEr
Helg – 13 & 14 april.
Midtuke – 9 & 10, 16 & 17 april.
Helg – 20 & 21 april.
Helg –27 & 28 april.
Helg – 4 & 5 mai.
Midtuke – 6 & 7, 13 & 14 mai.
Helg – 25 & 26 mai.
Midtuke 24 & 26 juni.

VHF-KurS
Midtuke – 23 & 24 april, kl. 17.00 
til ca 21.00

SEiLKurS
Helg – 5, 6 & 7 april
Midtuke – 15,16 &18 april
Helg – 24, 25 & 26 mai

marinkurs hjelper deg å møte båtsesongen

ta båtførerprøven i løpet av en helg!

HVa: 
Arrangerer kurs for private og 
 bedrifter: Kurs for båtførerbevis – 
også i utlandet – seilkurs og  
VHF-kurs.

aKtuELL MED: 
Båtsesongen nærmer seg – sørg for 
tryggere forhold på sjøen. Ikke vær 
for sent ute!

HVOr: 
Kurslokaler i Soltunveien 1,  
4050 Sola.

KONtaKt: 
Stian Rasmussen på tlf 475 20 000.
E-post: stian@marinkurs.no

WEB: 
www.marinkurs.no

FAKTA:
Marinkurs 

AS

Marinkurs aS tilbyr båtførerkurs som gir opplæring 
i navigasjon og bruk av navigasjonsinstrumenter. Du 
lærer om lanterner, nødsignal og sjøens trafikkregler. 
Du får innføring i sjømannskap, sikker bruk av båt 
og håndtering av nødsituasjoner. alle kursene (helge- 
eller midtukekurs) avsluttes med eksamen siste dag. 
Marinkurs har kurslokaler i Sola sentrum.

Det er svært viktig å kunne forstå merkingen (skiltene) når man ferdes på sjøen.

Stian Rasmussen i Marinkurs 
hjelper deg å meste utfordringene 
på sjøen.


