
INNBYDELSE TIL BÅTFØRERKURS 2020 
Årdal båtforening – Lærdal Båteigarlag. 

 

Medlemmer og andre interesserte inviteres til deltakelse i kurs som fører 

frem til båtførerbevis. 

Kurset holdes i klubbhuset til Lærdal Båteigarlag i Lærdal båthamn,  
Hamnavegen 7 – Lærdal.  
Kursdagen er lørdag 14. mars 2020, med gjennomføring fra kl. 10 til kl. 18. 

Gjennomføringen gjøres av Waypoint Maritime, og inkluderer et forberedende nettkurs.  

Nettkurset tilsendes de påmeldte deltakerne og gjennomføres før kursdagen. 

Under Båtførerprøven testes kunnskaper innen sjømannskap, navigasjon, sjømerker, håndtering av 

nødsituasjoner og regler som gjelder til sjøs. Ved å bestå Båtførerprøven får du bekreftelsen på at du 

har denne kunnskapen – Båtførerbeviset. 

Båtførerbeviset blir utstedt fra fylte 16 år, men båtførerprøven kan man likevel ta fra fylte 14 år. 

Erfaringsmessig er det mange unge som ferdes til sjøs, både i form av fritidsbåter - men også med 

vannscooter, kajakker etc. Vi ønsker derfor å tilby disse kurs så tidlig som mulig, slik at de ferdes på 

sjøen med den viktige kunnskapen som hører med den gleden det er å føre et fritidsfartøy. 

Prisen for kurset er per deltaker.: Til Waypoint kursavgift kr 1490,- eksamensavgift til 
Båtførerregisteret på kr 744,- og til Lærdal Båteigarlag kr. 50, som dekker 
utgifter til WiFi og andre tekniske kostnader i lokalet. Til sammen kr. 2284 
Dette dekker også utstedelse av Båtførerbeviset.  
Nærmere informasjon om betaling blir tilsendt de påmeldte deltakerne.  
 
I forkant av alle kurs blir påmeldte deltakere tilsendt et forberedende nettkurs som går igjennom alle 

emnene som kommer på eksamen og under kursdagen. Man har også her mulighet til å svare på 

kontrollspørsmål underveis i pensum, samt fullføre en "tentamen" i forkant av kursdagen. 

For alle deltakere som fullfører det forberedende nettkurset får man et nytt, gratis båtførerkurs 

dersom man mot formodning ikke skulle bestå eksamen. Man betaler da kun ny eksamensavgift. 

Det er ingen forpleiningsmuligheter i lokalet. 

Deltakerne må derfor sørge for egen matforsyning på kursdagen. 

Kaffe og te besørges av oss. 

Påmelding med e-postadresse og telefonnummer innen 2. mars 2020  

og gjøres til.: 

Årdal båtforening     Lærdal Båteigarlag 

Ann Mahle      Eystein Gaare 
Tlf.: 976 14 957      Tlf.: 913 40 892 

E-post.: annelen64@gmail.com    E-post.: eystega@online.no 
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