
 
 

  

ArcticComp har i samarbeid med Øst Finnmark Kompetansesenter (ØFK), Alfa Kompetanse AS og 

Studiesenteret i Tana gleden av å invitere til kurset   
 

Fritidsbåtskipper sertifikat – D5L 

 

Kurssted 

Kunnskapens Hus, Tana Bru. (Det vil bli en praksisdag der man ønsker å bruke fartøy i havn. Sted 

bestemmes på første samling). 

Varighet 

Kurset gjennomføres konsentrert over 3 lange helger fra begynnelsen av januar til midten av februar 2012. 

For dem som ikke har et sikkerhetskurs blir sikkerhetskurset gjennomført separat. Kursdatoene er satt for å 

være tilpasset fiskesesongen som for mange starter opp igjen i andre halvdel av februar. 

Samling 1: Uke 2 - 12-15 januar 2012 (torsdag – søndag) 

Samling 2: Uke 4 - 26-29 januar 2012 (torsdag – søndag) 

Samling 3: Uke 6 - 9-14 februar 2012 (torsdag – søndag) (inkludere en av to dager av sikkerhetskurset) 

Samling 4: Sikkerhetskurs (dag 2) – tid og sted bestemmes på første samling.  

Kurset Fritidsbåtskipper er av Sjøfartsdirektoratet normert til minimum 120 timer og foregår hovedsakelig 

som klasseromsundervisning.  Kurset består av 6 fag og 6 eksamener som krever fysisk tilstedeværelse (ikke 

tillatt som e-læring eller videokonferanse). 

Målsetting 
Kurset fører frem til sertifikat (Fritidsbåtsertifikatet (D5L)) som gir rett til å være fører av fritidsbåter inntil 
50 BT i stor kystfart.  
 

Kursinnhold 
Kurset inneholder følgende teoretisk/ praktiske hovedemner: 

 navigasjon 
 navigasjonsinstrumenter 
 sjøveisregler m/radarobservasjon og brovakthold 
 skipslære 
 teknologi/motorlære 
 sikkerhetsopplæring D5L (førstehjelp og redning/brannvern) *) 

*) Kan med fordel erstattes av godkjent grunnleggende sikkerhetskurs som dekker kravene for 

sikkerhetsopplæring for den som skal mønstre på som underordnet mannskap på handelsfartøyer. 



 
 

 

Det anbefales at kursdeltageren innehar SRC/VHF-Kurs. (Det vil bli satt opp SRC/VHF kurs i etterkant av 
Fritidsbåtskipper kurset). 

Eksamen 
Denne består av skriftlig og/eller muntlig/praktisk prøve etter avsluttet emne. 
For å få utstedt sertifikat må minimum karakteren 3 – tre – være oppnådd i samtlige fag. 
 

Fartstid 
For å få utstedt fritidsbåtskippersertifikat, kreves det følgende fartstid/båtpraksis: 

 Du må ha disponert og brukt regelmessig et fartøy lengre enn 8 meter i minst 3 år. 
Dette må kunne dokumenteres av enten formann i båtforeningen, politi, havnevesen, fiskerirettleder, 
forsikringsselskap eller med et båtkort. 
 

 Alternativt  
o kan du ha minst 12 måneders fartstid som kan godkjennes for utstedelse av vanlig 

dekksoffiserssertifikat.  

eller 

o du kan bestå praktisk utsjekk ihht Sjøfartsdirektoratets rundskriv av 3.juni 2005. Ta kontakt med 
NMKS for tilbud. Samt disponert og brukt regelmessig et fartøy i minst 3 år.  

Det må dessuten kunne fremlegges erklæring om tilfredsstillende helse, syn, hørsel, og fargesans i samsvar 
med de forskrifter som gjelder om legeundersøkelse av sjømenn. Sertifikatene utstedes av 
Sjøfartsdirektoratet.  
 

Annet 
Kurset kan bygges videre frem til Kystskipper eksamen. Utvidelsen fra Fritidsbåtskipper til Kystskipper 
sertifikat (privatist eksamen) vil foregå med lyd bilde og samlinger på lokale studioer i Finnmark. 

Betingelser 

Ved påmelding til kurset (som er bindende) oversendes det faktura som må være betalt innen 10 dager. 

Dersom påmelding gjøres like før kursstart, må faktura betales innen 6.januar. 

Pris for Fritidsbåtskipper kurset (inkludert kr 2800 i eksamensavgift)  NOK 21.700,-. 

Påmelding til kurs 

For påmelding til kurs eller nærmere informasjon om kurset – ta kontakt med ArcticComp 95022622 eller 

kursansvarlig Gunnar Knudsen 91606061 eller send e-mail til: post@arcticcomp.no 

mailto:post@arcticcomp.no

