
                                                                                       
 

Inbjudan till Fortbildning i grundläggande säkerhet (Basic Safety 
Refresh) 

Kursen genomförs i samarbete mellan SXK Seglarskola och Västkustskutorna. Seglarskolan 

är huvudman för kursen genom sitt godkännande som utbildningsanordnare från 

Transportstyrelsen. Tack vare att vi gör så mycket som möjligt av kursen i egen regi kan vi 

hålla nere kostnaden och hålla kursen mest möjligt på helger. Då utbildningen följer STCW 

Manilla är denna kurs inte unik eller direkt anpassad för oss vilket gör att den är gångbar på 

alla fartyg.  

Antagningskrav 

Krav för att delta är att du sedan tidigare har ett Basic Safety-certifikat. Du ska ha ett giltigt 

läkarintyg för sjöfolk samt tala flytande svenska. Du ska också ha tre månaders sjötid under 

de senaste fem åren för att kunna förnya ditt certifikat med hjälp av refreshkursen. Annars 

behöver ny grundkurs genomgås. 

Kursupplägg 

Basic Safety-kursen består av fyra delar; säkerhet och överlevnad, sjukvård, brandteori och 

brandpraktik.  

Datum tider och platser är enligt följande: 

Ons 20 okt kl. 18.30-20.30 Teams Intro och Brandteori 

Lör 23 okt kl. 8.15-19.00 ÖMC, Öckerö Brandpraktik 

Sön 24 okt kl. 8.15-17.00 ÖMC, Öckerö Sjukvård och Säkerhet/överlevnad 

Kostnad och anmälan 

Priset är beroende av anal deltagare, mellan 3500 - 4200 kr inklusive moms vilket är ett 

självkostnadspris. Vi bjuder in alla medlemmar till denna kurs. Bidrag till aktiva tillämpas 

olika för de olika organisationerna, kontakta respektive förening/stiftelse för information om 

detta. 

Anmälan sker till Helene på Seglarskolans sekretariat per e-brev till seglarskolan@sxk.se 

(skriv ”Basic Safety Refresh” i rubriken). Anmälan ska vara gjord senast den 4 oktober. 

Kom ihåg att ange följande i din anmälan: 

 Namn 

 Adress (utbildningsbeviset skickas i original till din adress) 

 Personnummer 

 E-adress 

 Telefonnummer 

 Fakturamottagare och -adress 

 Vilken förening/stiftelse/fartyg man kommer från 

Bifoga också ditt läkarintyg i anmälan. 

Vid frågor kontakta kursansvarig: 

Magnus Nilsson 

magnus.r.nilsson@gmail.com 

076-101 09 19 

mailto:karin@maidmusic.se

