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Vi delar båtlivet med dig!
Här delar vi med oss av kunskap och inspiration för ditt båtliv –
välkommen!

Trygg på sjön med VHF från
Stockholmradio
 2021 mar, 15  (0) Kommentarer (https://svenskasjo.se/trygg-pa-sjon-med-vhf-fran-stockholmradio
/#respond)
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Uppdatering: SRC/VHFseminarium är nu fullbokat.
Nytt tillfälle ges i april, mer
information publiceras inom
kort här!

VHF-radio ombord ökar tryggheten genom ökad möjlighet att få hjälp vid en
nödsituation.
För dig som Svenska Sjö kund erbjuder vi i samarbete med Kryssarklubben ett
kostnadsfritt VHF seminarium vid två tillfällen, den 13 och 15 april, antalet
deltagare är begränsat. Under seminariet får du lära dig om VHF-systemet,
genomgång av trafikdisciplin, anrop, DSC samt nöd-, il och varningstrafik,
säkerhetssystemet GMDSS. Vi går igenom hur du kan kommunicera direkt med
Sjöräddningscentralen i Göteborg, Stockholmradio, närliggande fartyg, brovakter
och lotsstationer. Efter dessa två kvällar har du fått en uppfräschning inför
båtsäsongen, läser du lite själv kommer du vara redo att avlägga prov för att
erhålla SRC-certifikat.
För att få använda en VHF-radio krävs SRC-certifikat (Short Range Certificate). Läs
mer om certifikatet här https://batlivsutbildning.se/produkt/src/#1256
(https://batlivsutbildning.se/produkt/src/#1256)
Seminarierna genomförs kvällstid den 13 och 15 april, via videolänk under två
tillfällen på 2,5 timmar vardera, antalet deltagare är begränsat. Mer information
och möjlighet att anmäla sig publiceras här inom kort.
Läs mer om kurser och utbildningar hos Svenska Kryssarklubben här.
(https://www.sxk.se/)
För dig som efter seminariet vill avlägga prov för SRC-certifikat rekommenderar vi
litteraturen ”VHF till Sjöss”, kostar 170 kr och beställs hos Sjöshoppen här.
(https://www.sjoshopen.se/yrke/) Examinationskostnad hos NFB tillkommer på ca
650 kr.
Förhörsförrättare bokar du själv efter utfört seminarium. Du kan söka
förhörsförrättare på NFBs hemsida här. (http://www.batlivsutbildning.se
/forhorsforrattare/)
Öka tryggheten till sjöss! VHF är oumbärligt i områden där mobilen saknar täckning
eftersom en VHF-radio både fungerar som kommunikationsradio och telefon.
Tryggheten ökar väsentligt eftersom du i princip alltid är nåbar och kan anropa vid
behov. Perfekt när du vill ge dig ut på äventyr kring oupptäckta havsvikar och
folktomma klippor.

