Öka din kunskap att framföra båt och vattenskoter!
Västerbottens Båtförbund, VBF kan i samarbete med Medborgarskolan erbjuda
dig som medlem i någon av våra båtklubbar (medlemsföreningar) utbildning för
förarintyg för fritidsbåt!
Förarintyg
Förarintyg för fritidsbåt är ett intyg som visar att innehavaren vid prövningstillfället visat sig
ha tillräckliga teoretiska kunskaper om att framföra en fritidsbåt, i skyddade vatten, i dagsljus och under goda siktförhållanden samt hur man visar gott sjömanskap.
För att erhålla förarintyg ska den sökandes kunskaper prövas av en av Nämnden för båtlivsutbildning, NFB auktoriserad förhörsförrättare.
Lista över auktoriserade förhörsförrättare finns på NFB:s hemsida under rubriken förhörsförrättare länk till sidan. Den prövande ska under kalenderåret fylla lägst 12 år.
Fastställda kunskapsfordringar för förarintyget återfinns på hemsidan båtlivsutbildning. I
dokumentet återfinns detaljerade uppgifter avseende förutsättningar för förhöret och kunskapsfordringar för att uppnå ett godkänt resultat vid förhör av NFBs förhörsförrättare.
Vattenskoter
Gällande vattenskoter så ligger nu en promemoria från Infrastrukturdepartementet ute på
remiss. Där förslaget är att det till sommaren ska införas förarbevis för vattenskoter fr.o.m.
den 15 juli men de som har nautiska utbildningar som exempelvis förarintyg via NFB tagit
före den 15 maj 2021 får framföra vattenskoter efter den 15 juli 2021 fram till 15 juli 2022
och under det året kan man ansöka hos Transportstyrelsen att omvandla förarintyget till ett
förarbevis för vattenskoter.
Beslut om förarbevis för vattenskoter beräknas ha
behandling i riksdagen i slutet av april.
Är du intresserad att ta Förarintyg
Anmälan gör du på Medborgarskolans hemsida, just nu finns två kurser utlagda med startdatum
samt en intresseanmälan, vi anordnar mer kurser efter behov.
Klicka på länken nedan för att göra din anmälan:
Förarintyg Båt - kursstart 8 mars
Förarintyg Båt - kursstart 28 mars
Förarintyg Båt - Intresseanmälan
OBS! Ange vid anmälan om din båtklubb är medlem i VBF (Västerbottens båtförbund).
Du får du då 10 % i rabatt på studiecirkelkostnaden.
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