
Sjöinformation 2020 
 

 

Hej! Sjöinformation 2020 är info-paketet om grejer som varje kår med någon form av 
sjöverksamhet behöver ha koll på nu när båtarna packas upp från presenningarna och 
havet väntar på äventyr. 

 

Har kåren en båt?  
Ja? = läs detta Nej = gå vidare till nästa rubrik 
Kom ihåg skicka in en farkostanmälan för era båtar om ni känner på er att någon av 
dem inte ännu finns i FiSSc:s båtregister. (Dethär gäller också privata båtar som 
används av kåren.) Blanketten för farkostanmälan hittar du här: 
https://www.scout.fi/for-karen/scoutprogrammet/sjoverksamhet/. E-posta eller posta 
den ifyllda blanketten till Gunzi på kansliet (kontaktuppgifter nedan). 

Varje år bör kåren skicka in en kopia på båtens besiktningsintyg till Scoutstationen. 
Besiktningsintyget kan till exempel scannas eller fotograferas och e-postas till Gunzi 
på kansliet (kontaktuppgifter nedan) senast 10.6! (Ifall båten besiktigas först efter det 
så är det helt okej att skicka in kopia senare också, men var i så fall i kontakt och 
meddela vad läget är.) 

OBSERVERA ATT SCOUTFÖRSÄKRINGEN INTE GÄLLER PÅ ERA SEGLATSER OM 
DOKUMENTEN INTE SKICKAS IN TILL KANSLIET. 

 

Båtdonationslista – vill kåren vara med?  
Det händer nu och då, i allmänhet 1-2 ggr per år, att scoutkansliet (FiSSc:s eller FS) 
kontaktas av någon som vill donera sin båt till en scoutkår. För att hinna sprida budet 
om möjligheten innan båten redan gått åt, utan att ändå spämma alla sjökårer i 
onödan, kommer Gunzi på kansliet att skapa en lista över kårer som är intresserade 
av info om båtdonationer. Ifall kåren vill vara med på listan – anmäl intresse till 
Gunzi (kontaktuppgifter nedan) 

 

Har kåren medlemmar som ska gå båtförarkursens 
eller skärgårdsskepparkursens praktikseglats?  
Ja? = läs detta Nej =gå vidare till nästa rubrik 

https://www.scout.fi/for-karen/scoutprogrammet/sjoverksamhet/


I början av maj torde det komma närmare direktiv kring scoutverksamhet under 
sommaren med tanke på förhindrandet av spridningen av Covid-19  Följ med den 
och planera sen praktikseglatser beaktande direktiven. 

Efter att en scout deltagit i båtförar- eller skärgårdsskepparkursens teoridel så ska 
hen i kåren göra respektive kurs praktikdel.  

Samarbeta gärna med andra kårer kring arrangerandet av praktikseglatser. Ifall kåren 
inte själv har resurser att ordna praktikseglatserna så kan ni gärna hjälpa era 
medlemmar genom att kontakta närliggande sjöscoutkårer och komma överens om 
samarbete. 

Båtförarkursens praktikseglats: 

Vi påminner om övningsskepparens praktikhäfte som är en smart modell för 
båtförarkursens praktiska del. Praktiken innehåller alla punkter som ska ingå i 
båtförarkursens praktikseglats, men är utsprid på fem seglatser, för att fungera mera 
som utbildning än provtillfälle. Uppgifterna kan utföras under vilken som helst av 
kårens scoutseglatser, men viktigt är att övningskepparen blir van och känner till just 
den båten som hen kommer att skeppa/viceskeppa som övningskeppare, samt blir 
bekant med sitt övningsområde.  

Sjörådet tar gärna emot feedback och kommentarer om häftet.  

Både häftet med uppgifterna enligt den nya modellen och den tidigare modellens 
bedömningsblanketter hittas på: https://www.scout.fi/for-
karen/scoutprogrammet/sjoverksamhet/batforarkursens-praktikdel/ 

Skärgårdsskepparkursens praktikseglats 

Anvisningarna för skärgårdsskepparkursens praktikseglats finns på  

https://www.scout.fi/for-
karen/scoutprogrammet/sjoverksamhet/skargardsskepparkursens-praktikseglats/ 

 

KOM IHÅG ATT MEDDELA FISSC:S KANSLI DÅ NI HÅLLIT NÅGONDERA 
PRAKTIKKURSEN I KÅREN; NI KAN TILL EXEMPEL SKICKA IN EN KOPIA AV 
BEDÖMNINGSBLANKETTERNA; ELLER SKICKA IN ETT MEJL MED INFO OM; VILKEN 
KURS DET ÄR FRÅGAN OM; NÄR KURSEN HÅLLITS, VEM SOM DELTAGIT I KURSEN 
(SKRIV INTE UT HELA NAMNET, MEN TILL EXEMPEL EFTERNAMN OCH FÖRSTA 
BOKSTAVEN I FÖRNAMNET). 

 

NU SOM WEBBKURS: Båtförarkursens teoridel 
Nu finns en webbkurs för båtförarkursens teoridel! Webbkursen riktar sig till äldre 
scouter och ledare (rekommenderad åldersgräns 20 år) som inte har haft möjlighet att 
delta i båtförarkursen som veckoslutskurs.  
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Kursen beräknas ta ca fyra kvällar + tent. Det rekommenderas att kursdeltagaren har 
en mentor i kåren som hen kan bolla kapitel och övningar med anefter. 

Vill man gå kursen i sin helhet (dvs. också skriva tent och efter godkänd tent få en 
anteckning om avlagd kurs i Kuksa och rättighet att göra praktikdelen, ansöka om 
certifikat och gå vidare till nästa navigationskurs) så ska man anmäla sig. Kursen 
kostar 20€ 

Kursen är öppen så att vem som helst kan titta på den och fördjupa sig i den. Det är 
fritt fram för kårer att använda sig av kursdelar i kårens utbildning av båtförare. 
(Personer som inte avlägger hela kursen behöver varken anmäla sig eller betala, men 
anses inte heller ha avlagt kursen, och kan inte ansöka om certifikat på basis av den.) 

Anmälning: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=24342  

Kursen: https://fissc-178405.appspot.com/navigationskurs/course 

 

Certifikat 
Såhär då man inte kan göra så mycket annat inför sommaren ännu, så hinner man ju 
bra se över vilka av kårens lite äldre medlemmar som har certifikat, och se till att de 
som kunde ha certifikat men inte ännu har ansökt om det gör det. 

Övningscertifikat beviljas av kårchefen (men meddelas sjörådet (via Gunzi på 
kansliet)). 
Skärgårdscertifikat beviljas av FiSSc:s sjöråd. 
Högsjöcertifikat förordas av FiSSc:s sjöråd och beviljas av FS Meripartioryhmä. 

Ifall ni vill att skärgårdscertifikatansökningar behandlas innan sommaren så lönar det 
sig att skicka in dem senast 25.5. 

Certifikatens krav, ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter hittar du på: 
https://www.scout.fi/for-scouter/synliggor-din-kunskap/fullmakter-och-certifikat/ 

 

Kontaktuppgifter: 
Gunzi på kansliet: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 /  
Finlands Svenska Scouter, Gunilla Edelmann, Tölögatan 55, 00250 Helsingfors 
(Gunzi jobbar på distans åtminstone till 13.5, men nås per e-post och telefon som 
normalt.) 

Sjörådet:  
ordförande Ellen Sahlström: ellen.sahlstrom@scout.fi 
viceordförande Jonas Bäck 

medlemmar: Veera Granroth, Victor Lindahl, Vera Turtonen, Ylva Wallén  
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