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Säkerhet 
Personlig säkerhet 

• Alla ombord skall bära flytväst, även på bryggan. 
• Alla ombord skall kunna simma 200 meter. 
• Alla ombord skall känna till båtens viktigaste delar. 
• Rökning ombord är förbjudet under däck, vid tankning och vid andra tillfällen då brandfara föreligger. 

Båtars säkerhet 
• Båtfogden skall varje år besiktiga båtarnas sjövärdighet. 
• Båt som inte har sin säkerhetsutrustning ombord får inte lämna hamnen (se nedan under säkerhetsutrustning) 

Vindstyrka 
• Vid vindstyrkor över 8 m/s inställs all segling med öppna båtar, före midsommar gäller 5 m/s. 

Segling ledd från följebåt 
Segling med en fast punkt som bas t ex i Askimsviken eller i anslutning till ett läger 

• Ansvarig seglingsledare skall ha certifikat SL. 
• Vid segling ledd från följebåt med båtkategorier C och D skall ansvarig seglingsledare även ha certifikat för 

respektive båtkategori. 
• Ansvarig seglingsledare skall informera om aktuellt seglingsområde före seglingen. 
• Optimister får inte segla utan följebåt. 
• Fler än tre optimister kräver minst två följebåtar. 
• Ansvarig seglingsledare skall ha varit med på årlig genomgång av kårens båtar, åtminstone de båtar som deltar i 

seglingen. 
• Ansvarig seglingsledare skall tillse att alla båtar är ordentligt förtöjda, att utrustning som inte skall ligga i båtarna 

plockats in och att containrarna är låsta efter segling. 
Eskadersegling 

Segling med båtar i eskader 
• Vid eskadersegling inom seglingsområde D skall eskaderledaren ha certifikat SL, D och LF. 
• Vid eskadersegling utanför seglingsområde D skall eskaderledaren dessutom ha godkännande av UA eller styrelsen 

varje gång. 
• Vid eskadersegling skall avståndet mellan samtliga båtar inklusive ledarbåten vara maximalt 3 kabellängder och 

alla båtar skall vara inom synhåll från varandra. 
Självständig segling 

Segling utan varken ansvarig seglingsledare eller eskaderledare 
• Vid självständig segling skall skepparen ombord inneha minst det certifikat som fordras för respektive båtkategori, 

samt tillstånd av ansvarig avdelningsledare. 
Loggbok 

• Loggbok skall föras på båtkategori D. 

Utlåning 
Behörighet 

• För båtkategori A krävs inget certifikat. 
• För båtkategori B, C och D krävs certifikat för respektive båtkategori. 
• Omyndig skeppare skall ha tillstånd av sin avdelningsledare och en förälder. 
• Myndig skeppare skall genomföra seglingen helt på eget ansvar. 

Bokning 
• Bokning av båtar görs på kårens hemsida, www.a-sjo.se. 
• Båt får bokas för max. en vecka. 
• Skall båten inte användas under bokad tid, skall den genast avbokas. 
• Prioritering vid utlåning: 
•  1. Kårens Verksamhet 
•  2. Kårmedlem 
•  3. Annan kår 

Ut- och återlämning 
• Vid utlämning av båten genomgås den och utrustningen kontrolleras av tf. båtfogde. Motsvarande kontroll sker vid 

återlämnandet. 
• Innan seglatsen påbörjas skall loggboksblad i båtliggaren på kontoret fyllas i, som färdigställs vid hemkomst. 
• Förhyraren svarar för ev. skador och onormalt slitage, som uppkommit under hyresperioden, samt att båten är 

städad. 
• Kårstyrelsen beslutar vilka båtar som får hyras ut och till vilket pris. 
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Skepparsystemet 
Båtkategorier / behörigheter 

Behörighet Båttyp Seglingsområde Min. krav/begränsning 
A Jolle 

Typ Optimist 
Inom synhåll från seglingsledaren Msc 

B Mindre segelbåt 
Typ Gigg/Julle 

Inom synhåll från seglingsledaren Jsc 

C Segelbåt ca 1 ton 
Typ Stortriss 

Seglingsområde C Psc 

D, Seglarbrev Segelbåt 2-3 ton 
Typ IF 

Seglingsområde D Ssc, Förarbevis 

SP, Spinnaker    
M Båt med utombordare Högst 1 Nm från hamn eller 

skyddad plats 
Psc: Båt med utombordare 
≤8hk och ≤6m 
Ssc: Alla båtar med 
utombordare 

LF, Långfärdscertifikat Endast båttyp D Seglingsområde LF Ssc 
SL – Ansvarig 
seglingsledare 

Båt med utombordare Högst 1 Nm från hamn eller 
skyddad plats 

18år 

UA – Uppseglingsansvarig   Utsedd av Kårstyrelsen 
Seglingsområden 

• Seglingsområde C Näset – Stora Lyngskär – Fjordholmarna – Killingholmen 
• Seglingsområde D Långedrag – Söder om Böttöleden – 1Nm V Donsö Svartskär – Tistlarna – Killingholmen 
• Seglingsområde LF Förarbevis: Inomskärs i Göteborg och Bohuslän 

   Kustskepparintyg: Utomskärs 
Examinatorer 

• SL – Ansvarig seglingsledare kan examinera behörighet A, B och C. 
• UA – Uppseglingsansvarig kan examinera behörighet A, B, C, D, SP, M och LF. 
• KS – Kårstyrelsen examinerar behörighet SL på rekommendation av SL. 

Årlig genomgång 
• Ansvarig för årlig genomgång av kårens båtar är Båtfogden eller behörighet UA. 

Undantag 
• Undantag från dessa bestämmelser kan göras av kårstyrelsen och vid enskilda brådskande fall av två medlemmar ur 

kårstyrelsen. 
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Krav för behörigheter 
A-certifikat 

Mål: Att på ett säkert sätt kunna framföra en 
optimistjolle. 

Seglingsområde 
• Inom synhåll från seglingsledaren 

Färdigheter 
• Är minst miniorscout 
• Kan simma 200m 
• Kan slå och rätt använda överhandsknop i åtta 
• Kan slå och rätt använda dubbelt halvslag 
• Kan slå och rätt använda råbandsknop 

Teori 
Teoriprovet genomförs muntligt eller skriftligt 
• Kan 10 vanliga sjötermer 
• Kan optimistens delar 
• Kan ange säkerhetsutrustningen i en optimistjolle 
• Känner till vad sjövett är 
• Känner till väjningsreglerna 
• Har varit med på genomgång av kårens 

säkerhetsbestämmelser 
Uppsegling 

Uppseglingen genomförs med fördel i triangelbana. 
• Kan rigga båten 
• Kan kryssa 
• Kan segla för slör 
• Kan segla för läns 
• Kan segla in till brygga 
 

B-certifikat 
Mål: Att på ett säkert sätt kunna framföra och vara 

skeppare på en gigg med besättning. 
Seglingsområde 

• Inom synhåll från seglingsledaren 
Färdigheter 

• Är minst juniorscout 
• Kan simma 200m 
• Kan simma 50m klädsim med flytväst 
• Kan slå och rätt använda överhandsknop i åtta 
• Kan slå och rätt använda dubbelt halvslag 
• Kan slå och rätt använda råbandsknop 
• Kan slå och rätt använda skotstek 
• Kan slå och rätt använda pålstek 
• Kan slå och rätt använda dubbelt halvslag om egen 

part 
• Kan lägga fast på knape 
• Kan orientera sig med hjälp utav sjökort 

Teori 
Teoriprovet genomförs muntligt eller skriftligt 
• Kan 20 vanliga sjötermer 
• Kan giggens/jullens delar 
• Kan ange säkerhetsutrustningen i en gigg/julle 
• Känner till vad sjövett innebär 
• Känner till vad allemansrätten innebär 
• Kan väjningsreglerna 
• Har varit med på genomgång av kårens 

säkerhetsbestämmelser 
Uppsegling 

Uppseglingen genomförs med fördel i triangelbana. 
• Kan rigga båten 
• Kan instruera gast 
• Kan kryssa 
• Kan segla för slör 
• Kan segla för läns 
• Kan lova 
• Kan falla av 
• Kan gippa kontrollerat 
• Kan bärga tappad utrustning (t ex fender) 
• Kan lägga till vid boj 
• Kan lägga till vid brygga 
• Kan vika segel 
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C-certifikat 
Mål: Att på ett säkert sätt kunna framföra och vara 

skeppare på en stortriss med besättning samt att 
kunna genomföra en självständig segling.  

Seglingsområde 
• Seglingsområde C (se ovan) 

Färdigheter 
• Är minst patrullscout 
• Uppfyller kraven för B-certifikat 
• Kan simma 200m klädsim med flytväst 
• Kan slå och rätt använda nyckstek 
• Kan lägga fast på påle 
• Kan lägga fast i ring 
• Kan lägga första förband 
• Kan ta sig fram i utprickat eller outprickat vatten 

med hjälp av sjökort 
• Kan fylla i båtliggaren på ett riktigt sätt 
• Vet hur man fyller i en loggbok 

Teori 
Teoriprovet genomförs skriftligt 
• Kan de vanligaste sjötermerna 
• Kan stortrissens delar 
• Kan ange säkerhetsutrustningen i en stortriss 
• Känner till de viktigaste beteckningarna och 

förkortningarna i sjökortet 
• Kan läsa en väderkarta 
• Förstår den svenska väderleksrapporten 
• Kan utprickningssystemet 
• Har god kännedom om kårens 

säkerhetsbestämmelser; vindstyrkor vid segling, 
kraven för C-certifikat mm 

 Uppsegling 
Uppseglingen genomförs med fördel i triangelbana. 
• Kan rigga båten 
• Säkerhets- och funktionskontroll före segling 
• Kan instruera gast 
• Kan kryssa 
• Kan segla för slör 
• Kan segla för läns 
• Kan lova 
• Kan falla av 
• Kan gippa kontrollerat 
• Kan lägga till vid boj 
• Kan lägga till och lägga ut från brygga 
• Kan lägga till i naturhamn med dragg och kilar 
• Kan reva segel 
• Klarar manöverbord prov: utse pekare, slå tillbaka 

båten på rätt sätt, stanna båten, kasta fånglina med 
ögla att trä över till den nödställde 

• Kan vika segel 

D-certifikat (seglarbrev) 
Seglingsområde 

• Seglingsområde D (se ovan) 
Färdigheter 

• Är minst seniorscout 
• Uppfyller kraven för C och M-certifikat 
• Kan slå och rätt använda ögonsplits, kortsplits och 

segelmakartagling 
• Behärskar och kan sköta båtar, båtkategorier A, B, 

C och D 
• Äger kunskap om kårens säkerhetsbestämmelser 

och förklarat sig villig att följa dem 
• Har visat sig omdömesgillt kunna tillämpa 

ovannämnda paragraf 
Teori 

• Innehar minst förarintyg 
• Kan ange den bas- och säkerhetsutrustning som är 

nödvändig i kårens båtar, båtkategori D 
Uppsegling 

• Godkänd uppsegling enligt tabell nedan 
 

LF-certifikat (långfärdscertifikat) 
Seglingsområde 

• Seglingsområde LF (se ovan) 
Krav 

• Innehar minst D-certifikat 
• Har varit med på nattsegling med kåren 
• Godkänd uppsegling enligt tabell nedan 
 

SP-certifikat (spinnaker) 
Diskussion kring 

• Skotning för olika vindar 
• Gippa 
• Timglas 
• Broach/vindstyrka 

Uppsegling 
• Sätta och bärga spinnakern 
• Segling för plattläns 
• Segling för slör 
• Segling för halvvind 
• Gippa spinnakern 
• Reda ut ett timglas 
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M-certifikat 
Mål för M-certifikat: Att på ett säkert sätt kunna 

framföra en följebåt med utombordare samt att 
kunna assistera vid segling ledd från följebåt. 

Seglingsområde 
• Högst 1 Nm från hamn eller skyddad plats 

Färdigheter 
• Är minst patrullscout 
• Kan simma 200m klädsim med flytväst 
• Kan slå och rätt använda skotstek 
• Kan slå och rätt använda pålstek 
• Kan slå och rätt använda dubbelt halvslag om egen 

part. 
• Kan lägga fast på påle 
• Kan lägga fast i ring 

Teori 
• Kan ange den säkerhetsutrustning som är 

nödvändig i kårens båtar, båtkategori M 
• Känner till de vanligaste sjötermerna 
• Förstår den svenska väderleksrapporten och kan 

läsa en väderkarta 
• Kunskap om väjningsreglerna 
• God kännedom om kårens säkerhetsbestämmelser 

Motorns delar 
• Bränslekran (där sådan finns) 
• Luftskruv (där sådan finns) 
• Choke 
• Dödmansgrepp (där sådant finns) 
• Växelreglage 
• Gasreglage 
• Backspärr 
• Upphängningsspärr 

Bensindunkens delar 
• Luftskruv (där sådan finns) 
• Bränslepump 

Praktiskt prov 
• Tändstiftsbyte 

Start av motor 
• Koppla ihop tank och motor 
• Öppna luft- och bränslekranar (på tank och motor) 
• Sätta i dödmansgrepp (där sådant finns) 
• Pumpa upp bränsletryck 
• Kontrollera att växeln ligger i neutralläge 
• Chokning 
• Gasreglage i startläge 
• Igångdragningsteknik 
• Diskussion kring sur motor 

Manöverprov 
• Allmän manövrering och växling 
• Tilläggning vid boj 
• Tilläggning vid brygga 
• Tilläggning vid båt 
• Godkänt manöverbordprov 

Diskussion kring 
• Planing/svall/bränsleförbrukning 
• Växlingsteknik, tomgång -> neutral -> ny växel 
• Inte backa för snabbt mot kraftig sjö 
• Aktersvallet och risker med snabba stopp 
• Köra på grunt vatten - strandläge 

SL-certifikat (ansvarig seglingsledare) 
• Är minst 18 år 
• Uppfyller kraven för M-certifikat 
• Vet hur man uppträder vid man över bord, 

kapsejsning och andra nödsituationer till sjöss 
• Äger kunskap om materielvård 
• Äger kunskap om kårens säkerhetsbestämmelser 
• Har visat ansvar och omdöme vid segling ledd från 

följebåt 
 
 



 

   

Uppseglingskrav D- och LF-certifikat 
D-certifikat LF-certifikat Krav 
X X Säkerhets och funktions kontroll före segling 
 X Kunna reva och byta segel under segling 
 X Kunna avgöra när man bör reva eller byta segel 
X X Kunna lägga till vid boj utan motor 
X X Kunna lägga till i hamn med motor 
X X Kunna lägga till i hamn utan motor 
X X Kunna lägga till i naturhamn med motor 
 X Kunna lägga till i naturhamn utan motor 
 X Kunna lägga till ensam i nödsituation i naturhamn på ett godtagbart sätt 
X X Kunna förtöja vid brygga på ett riktigt och föredömligt sätt 
X X Kunna välja och förtöja i naturhamn för skiftande väderlek 
 X Kunna avgöra lagom minilängd på dragglina vid olika djup och botenbeskaffenhet 
X X Kunna plocka upp en person ur vattnet (man över bord) 
X X Visa ett gott omdöme och sjömanskap när det gäller sin egna och andras båtar 
 X Kunna ladda batteriet i båten 
X X Kunna fylla i båtliggaren på ett riktigt sätt 
X X Kunna fylla i loggboken på ett riktigt sätt 
 X Kunna dreja bi 
X X Kunna använda nödraketer och nödbloss 

Säkerhetsutrustning 
Säkerhetsutrustning är den utrustning som måste finnas i varje båt för att den skall få lämna hamnen. 
Optimistjolle: paddel, öskar 
Gigg/Julle: paddel, öskar, pyts, dragg, kilar, hammare, tampar 
Stortriss: paddel, båtshake, pyts, dragg, kilar, hammare, tampar 
IF: paddel, båtshake, pyts, dragg, kilar, hammare, tampar, nödraketer, nödbloss, brandsläckare, 

skruvmejsel, tång 
Motorbåt: öskar, pyts, åror, dragg, kilar, hammare, tampar 
 


