
Sjöinformation 2022 
 

 

Hej! Sjöinformation 2022 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. 

 

1. Har kåren en båt?  

JA: 

 
Båtregister: 
Finns båten i FiSSc:s båtregister? Kom 
ihåg skicka in en farkostanmälan för 
båtar som inte ännu finns i registret. 
(Det här gäller också privata båtar som 
används av kåren.) Fyll i blanketten för 
farkostanmälan och e-posta eller posta 
den till Gunzi på kansliet 
(kontaktuppgifter nedan). 

 
 

 
Besiktning: 
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. 

 

NEJ: 
Tips: FiSSc ordnar många seglatser med s/y Navigator. Seglatser finns för allt från 
äventyrsscouter till äldre ledare; från korta kvällsseglatser till långa offshoreseglater; 
från lätta seglatser för nybörjare till avancerade seglatser för folk som verkligen kan 
segla. 2022 startar/slutar seglatserna på följande orter: Helsingfors, Hangö, Åbo, Vasa, 
Kokkola. Kolla in seglatserna i FiSSc:s händelsekalender. 

Anmälning senast 15.4. Efter det kan du höra dig för om möjlighet till efteranmälning. 

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


2. Har kåren medlemmar som ska gå 
båtförarkursens eller skärgårdsskeppar- / 
sekondkursen praktikseglats?  
 

JA:  
Efter att en scout deltagit i båtförar- eller skärgårdsskeppar-/sekondkursens* 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: 

Kan utföras som en veckoslutsseglats med alla övningar i ett, eller som fem kortare 
seglatser där övningarna är utspridda över längre tid.   

Anvisningar, instruktioner och rapporteringsblanketter för båda typerna av 
praktikseglats finns på scout.fi. 

SEKONDKURSENS PRAKTIKDEL: 

Sekondkursens praktikdel utförs som flera seglatser under hela säsongen. För kursen 
finns en loggbok med alla element som ska ingå. 

Loggboken finns på scout.fi. Där publiceras också vidare anvisningar under våren. 

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). 

 

NEJ:  
Gå vidare till fråga 3.  

 

*Skärgårdsskepparkursen finns inte längre. Den kurs man ska gå för skärgårdscertifikat är 
sekondkursen. Personer som gått skärgårdsskepparkursens teoridel men inte gjort praktiken kan  
ju dock nu gå sekondpraktiken.
 

 

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


3. Finns det personer i kåren som ska få certifikat? 

JA: 
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 9.5. till sjörådet (till exempel via Gunzi på kansliet) 

Certifikatens krav, ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter hittar du på 
scout.fi.  

HUR VET MAN DET? 
Om ni är osäkra på kårens certifikatläge; kontakta Gunzi på kansliet 
(kontaktuppgifter nedan) så kan ni bena ut det tillsammans! 

NEJ: 
Är du säker? Har ni till exempel kommit ihåg att meddela om kårens 
övningscertifikat? Om du är osäker; kontakta Gunzi på kansliet (kontaktuppgifter 
nedan). 

 

 

4. Kom ihåg på hösten: 
- meddela FiSSc om eventuella olyckor som skett ombord under kårens seglatser 
- meddela FiSSc om övningscertifikat som beviljats under sommaren 
- uppmuntra personer som under sommaren gjort sekondkurspraktiken att ansöka 
om skärgårdscertifikat 
- uppmuntra kårens skeppare att delta i Fortbildning för skeppare 17–18.9 och/eller 
skepparchill 17.9 på Lärkans i Esbo (mer info i händelsekalendern på scout.fi). 

 

 

Kontaktuppgifter: 
Gunzi på kansliet: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 /  
Finlands Svenska Scouter, Gunilla Edelmann, Tölögatan 55, 00250 Helsingfors 

Sjörådet:  
ordförande Ylva Wallén: ylva.wallen@scout.fi 
viceordförande Thomas Holmberg 
medlemmar: Daniela Karjalainen, Nikolas Sanila, Richard Örn  

  

https://www.scout.fi/for-scouter/synliggor-din-kunskap/fullmakter-och-certifikat/
https://www.scout.fi/handelsekalender/
mailto:gunilla.edelmann@scout.fi
mailto:ylva.wallen@scout.fi


För mycket text! Jag orkade inte läsa.  

KORTVERSION: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

För lite text, jag fattade inte!  
 kolla upp närmare info i textdelen. Kontakta Gunzi/ sjörådet (kontaktuppgifter i 
textdelen) om du behöver ännu mer info! 

 


