Info vedrørende båtførerkurs fra Tryggombord
Tryggombord ønsker å fokusere på sikkerhet og trygg ferdsel til sjøs, og i den anledning arrangerer
vi ekspresskurs i båtføreropplæring med avsluttende eksamen etter endt kurs.
Kurset vil foregå over to dager fra 16:00-21:00. Vi har satt opp to forskjellige uker med to forskjellige påløpende
ukedager som utgangspunkt for kurs. Kursene vil foregå i uke 9 og 10.
Vi gjentar at kurset passer både for de som er helt ferske, og de som har erfaring og kunne tenke seg å friske opp
kunnskap.
Vi låner ut alt utstyr dere trenger til opplæring og eksamen på kurset. Dette er inkludert i kursavgiften. Eksamen
vil foregå dag nummer to rundt 19-20 tiden.
Vi gjør det GØY og ENKELT å ta båtførerprøven, og har kursgaranti. Det vil si at dere kan komme på et av våre
kurs som vi holder jevnt og trutt gjennom hele våren og sommeren i blant annet Oslo og Asker gratis dersom
dere ikke består eksamen på første forsøk.
Vi fokuserer på kunnskapsformidling og opplæring fremfor eksamensdrilling. Men erfaringsmessig er man så godt
rustet etter endt kurs at eksamen går fint.
Ved å tilby båtførerprøven, ulike kurs, sikkerhetsutstyr og praktisk båtføring,
ønsker vi å få flere til å bli trygge om bord i båten.
Vi er lidenskapelig opptatt av båtliv, sjøvett og gode sommerminner. Med profesjonell tilnærming og solid
kompetanse, tar vi sikkerheten din på alvor og gir deg den kompetansen, kunnskapen og opplæringen som kreves
for en flott opplevelse i skjærgården.
Tryggombord er unge voksne med bakgrunn fra Sjøforsvaret, offshore og seiling.
Vi holdt 300 kurs i 2017 og er 30 instruktører i hele landet.
Dette er datoene vi tilbyr kurs i første omgang:
Kurs 1 uke 9:
Onsdag 27. Februar og Torsdag 28. Februar fra 16:00-21:00 begge dager.
Kurs 2 uke 10:
Mandag 4. Mars og Tirsdag 5. Mars fra 16:00-21:00 begge dager.
Sted: Frognerkilens Båtforening av 1860. Adresse: Frognerstranda 6, 0250 Oslo
Pris: 990,- NOK per deltaker for båtforeningens medlemmer.
NB! Dersom ingen av overnevnte datoer og tidspunkter passer, så send meg en mail og jeg vil se om vi kan
arrangere ved en annen dato i tillegg dersom det er mange som ikke kan komme, men gjerne vil på kurs.
Påmelding: Navn på deltaker(e), hvilken dato (kurs 1 eller 2), mobilnummer og mail. Sendes til:
tormagnus@tryggombord.no
Dere vil da få en påmeldingsbekreftelse etterhvert (ikke automatisk svar).
Aldersgrense: 14 år.
*NB! Påmeldingen er bindene.
Eventuelle spørsmål rettes til: tormagnus@tryggombord.no
Vennlig hilsen
TRYGGOMBORD
Tor Magnus Næsset

