
 
 
 
 

I samarbete med 
 

 
 
 

Båtradio SRC/VHF 
 

Kurs för medlemmar i UMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu är det dags att anmäla sig till Båtradiokursen. 
 
Kursen är den 24 mars kl. 9-15 och 25 mars kl. 9-12 i vår klubblokal på Skarholmen. 
 
Anmälan görs direkt till Medborgarskolan uppsala@medborgarskolan.se 
Text i ämnesraden: Anmälan VHF för UMS kursnr 40280 
I anmälan skriver ni: Förnamn, efternamn, personnummer (10 siffor), adress, postnr, ort, 
tfn dagtid, epost samt medlemsnummer. 
Har ni frågor ang anmälan eller kursen kan ni kontakta Medborgarskolan.  
Växel 010-1575200 eller Madeleine Puga Landhage 010-15 75 215 
 
Kostnaden för kursen är 520 kr vilket är ett rabatterat pris för UMS-medlemmar 
 
Nedan följer lite information om kursen. 
 
Välkomna med er anmälan!! 
 
Anna Bergström, utb. ansvarig UMS 
070-5257108 
anna@betonghal.se 
 
 
 

mailto:uppsala@medborgarskolan.se


Om kursen 
En väl fungerande båtradio ökar säkerheten till sjöss! När mobiltelefonen inte fungerar når du med 
VHF-radion en kuststation och kan kopplas in på telefonnätet. Du når alla närliggande fartyg, 
lotsar, Sjöräddningen och Kustbevakningen. Certifikatet är ett krav för att få använda utrustningen. 
Har du dessutom planer på att hyra en segelbåt i Medelhavet är detta verkligen kursen för dig då 
man oftast kräver dessa kunskaper. 
 
 
Innehåll 
Teori blandas med praktiska övningar. I kursen går vi bland annat igenom; 
· allmänt om radio ombord 
· mobiltelefon 
· gränsvåg 
· VHF-stationers utnyttjande 
· trafikdisciplin 
· nödtrafik och allt annat du behöver för att klara examinationen som anordnas efter avslutad kurs. 
 
Upplägg 
Kursen går en helg på både lördagen och söndagen och omfattar 8 x 45 min. 
 
Förkunskaper 
Inga förkunskaper krävs.  
 
Kursledare 
Medborgarskolans ledare delar med sig av sina ämneskunskaper på ett inspirerande och 
engagerande sätt. De vidareutvecklar kontinuerligt sin förmåga genom Medborgarskolans 
fortbildningsprogram inom vuxenpedagogik. 
 
Kursmaterial 
Kursmaterialet ingår inte i kursavgiften. Kursboken vi använder är "Radiokommunikation till sjöss 
VHF/SRC" upplaga 3 av Sven-Göran Palm, ISBN 9789172234758.  
 
OBS Köp boken BARA när du har fått kallelse från oss.  
 
Kallelse/Faktura 
Kallelse/faktura skickas till angiven e-postadress cirka en vecka före kursstart.  
Vill du delbetala kursen? Skriv i meddelanderutan vid din anmälan att du önskar delbetala. 
 
Bra att veta 
Möjlighet till examination anordnas efter avslutad kurs. Datum och tid för examination meddelas 
under kursens gång. Observera att det enbart anordnas ett examinationstillfälle per kurs. Kostnad för 
denna är 450 kr vilket betalas direkt till förhörsförrättaren. Medborgarskolan har utbildat båtfolk i 
över 40 år och erbjuder ett mycket brett utbud av såväl navigationskurser som specialkurser. För 
säkerhets skull - vänd dig till oss! 


