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VARFÖR BLI MEDLEM I EN FÖRENING? 

Båtförare lockas oftast av en båtplats, gemenskap eller hemma- och skär-
gårdshamnar som medlemsföreningarna i Segling och Båtsport i Finland 
(SBF) kan bjuda på. Ytterligare kan medlemmarna utnyttja bland annat tjäns-
ter i hemmahamnar, utbildningar, besiktningsverksamhet eller coaching. Sam-
tidigt är alla medlemmar SBF:s medlemmar vilket, och således kan njuta av 
förbundets förmåner.
 
SBF är ett paraply som samlar 310 föreningar och 41 klassförbund vilket bety-
der 61 200 personliga medlemmar och 10 900 besiktade båtar. 

FÖRMÅNER FÖR FÖRENINGSMEDLEMMARNA

•	 Olycksfallsförsäkring och rabatt på båtförsäkringar  
•	 Permanenta medlemsförmåner 
•	 Tidskriften Nautic (2 ggr/år)  
•	 DigiNautic-nyhetsbrev (4 ggr/år)  
•	 Tävlingslicenser  
•	 Segelnummer

SKALL JAG BLI 
EN BÅTFÖRARE?

Finlands underbara vattendrag med sina pärlor, skärgård och naturhamnar 
som lockar mera människor varje år. Det är ingen överraskning – då hela 

familjen trivs i den fräscha luften, Finlands varierande landskap och kan njuta 
av ett stort utbud av olika typer av hamnar. För nybörjare rekommenderas 
att lära känna vad närområdet har att bjuda på, som kommuners offentliga 
utflyktsöar och naturreservat. Dessa områden ligger oftast lagom långt ifrån, 
och det finns oftast också ett bra grillställe och möjligtvis ett utedass. Det finns 
många naturhamnar i Finland, men dessa hamnar är ämnade för mer självs-
tändiga båtförare. Där finns inga tjänster men man kan lugna ner sig på bästa 
möjliga sätt. Hamnar, som tar en avgift, levererar en högre servicenivå med 
fina bryggor, ett vatten- och elsystem, möjligheten att kunna tömma sepitank, 
butiker, caféer och dusch.

Man kan börja båtlivet när som helst och på båten trivs 
alla så ung som gammal. Segling och Båtsport i Finlands 
medlemsföreningar ger färdigheter att våga kasta loss och 
börja ett nytt kapitel i livet - båtlivet.
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TILL SJÖSS
UTAN EGEN BÅT

SBF:s medlemsföreningar bjuder både möjligheten att 
hyra båt och träningsverksamhet med föreningarnas egna 
båtar.

För att kunna segla behöver man inte känna sig redo att ta steget och köpa 
en egen båt. Man kan åka ut på sjön med föreningarnas hyrbåtar eller gå 

med i en båtpool genom att delta i tränings- eller klassförbundsverksamhet 
eller via gastbörsen. Att dela en båt kan också vara en bra idé om man inte är 
så sugen på att åka båt varje helg.

Stad-, säsong- och hyrbåtar har blivit populära framförallt på stränderna i 
större städer. Det är väldigt smidigt att hyra en båt via ett bokningssystem 

på nätet. Priserna ligger oftast på samma nivå för en viss modell mellan olika 
städer. Start utan en fysisk nyckel är lätt som en plätt och gör det snabbare 
att åka ut på sjön. 
Såklart måste man känna till sjötrafikslagen och regler kring båtlivet och farled 
innan man hyr ut båten. 
– Innan man kan hyra ut båten är det enligt mig enormt viktigt att man åtmins-
tone till väjningsreglerna och befälhavarens ansvar. SBF:s medlemsföreningars 
utbildningar ger bra förutsättningar att åka ut på sjön. Man hittar också mycket 
bra information på Traficoms sida, säger Oskari Juva från Seapoint.
Innan man kastar loss måste man komma ihåg att ta hänsyn till vädret och 
planera resan. Det är också väldigt viktigt att kunna förutse på sjön.  
- I praktiken lär man sig bäst genom att vara ensam på sjön. Om du känner 
dig osäker lönar det sig att fråga hjälp från erfaren skeppare eller söka hjälp 
från kursen. Det finns ingen större fara när man har en flytväst på sig, lagom 
fart och sunt förnuft, säger Juva. 

Hitta din närmaste förening eller klassförbund: sv.spv.fi/seurat/
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UTBILDNING ÖKAR 
SÄKERHET

Föreningarna utbildar sina medlemmar bland annat på Seglings- och Båtfö-
rarens kurser. Oftast kan man också delta även om man inte är en medlem 

i någon förening. Utbildare kan bedöma din kunskap vid behov för att kunna 
hänvisa dig till en lämplig kurs. Om du är intresserad av att utveckla din båt-
kunskap kontakta din närmaste förening och bekanta dig med deras utbild-
ningsutbud. Då man skaffar en båt är det enormt viktigt att förstå och att ta 
hänsyn till teorin kring båtlivet som tex sjötrafiks regelverk och principer. 

BÅTFÖRARENS GRUNDKURS  
Denna kurs ger färdigheter i att behärskat och självständigt öva och skaffa sig 
praktiska erfarenheter på lugna farvatten. Kursen introducerar manövrering av 
båten vid bryggan och på farleden. Under kursen ges elementära kunskaper i 
regler och navigering i lugna vatten och i den yttre skärgården. Kursen innehål-
ler också kunnande om båtens säkerhet, sjövädret, system och de regler som 
gäller i farlederna. Teoriandelen tillämpas i praktiken, vidare övas färdigheter 
i att avläsa öar och skär och att infoga dem på sjökortet. Alla som har avlagt 
den här kursen har rätt att använda båtförarvimpel.
 
SEGLARKURS 
Denna kurs är en fortsättning på båtförarkursen där man koncentrerar sig på 
att behärska grunderna i segling både i teorin och praktiken. Klubbens utbil-
dare kan arrangera kursen enligt önskemål. Alla som har avlagt den här kursen 
har rätt att använda båtförarvimpel.

Läs mera: spv.fi/koulutus, traficom.fi/fi/veneilijalle, finnboat.fi

RYA:s PURJEHDUS-
TAIDOT-boken är en 
bra instruktion för en 
nybörjare.  

SBF:s alla böcker till 
salu på sv.spv.fi/natbutik/ 

Taitto 2001/U  25.1.2002  6:45  Page 1

BÅTLIVETS ABC -boken 
berättar för en nybörjare 

de grundläggande 
kunskaperna.

  
Ladda ner den gratis 
på suomiveneilee.fi/

veneilyn-aapinen 

Föreningarnas utbildningar hjälper dig att åka ut på sjön 
på ett säkert sätt. Du hittar användbara och nyttiga mate-
rial och instruktioner på SBF:s webbutik. 
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SKALL JAG BLI
EN BÅTÄGARE?
Fundera på dessa ärenden innan du köper en båt 
tipsar båtbranschens centralförbund Finnboat.  

UNDERSÖK NOGGRANT   
Bekanta dig först med broschyrer, jämför, diskutera med båtägare, fråga 
experteter, se på båtar på både land och till havs, åk på provseglingar och 
-körningar. 

KOM IHÅG VAD DU VILL ANVÄNDA BÅTEN TILL  
•	 Vad skall du huvudsakligen använda båten till? 
•	 I vilka förhållanden använder du båten? 
•	 Liten båt, segel- eller motorbåt? Vilken sorts? 
•	 Har du kommit ihåg att beakta de andra familjemedlemmarna behov och 

önskemål?  

KÖP AV EXTRA UTRUSTNING
Glöm inte extra utrustningen när du räknar köp priset. De kan medföra extra 
kostnader.   

RÄKNA ANDVÄNINGS- OCH UNDERHÅLLKOSTNADERNA  
Dessa kostnader är även bra att beakta innan köpbeslutet.  

VÄLJ RÄTT TIDPUNKT 
Små båtar kan köpas från butiken strax innan säsongen kör igång. För de stör-
re båtarna är hösten oftast den förmånligaste tidpunkten, då varven har mera 
tid för olika önskemål än under rusningen på våren. 

BEAKTA DIN BÅTS BYTESVÄRDE  
Båten du köper kommer knappast stanna hos dig för evigt. Många vill byta 
sin båt från en till annan. Båtar som producerat av i en lång serie är ofta ett 
säkert val. 

ÖVERVÄG EN SJÄLVGJORD  
Det är klart att en självgjord båt har känslovärde, andra skulle kanske inte ändå 
betala för den.  

AVSLUTA KÖPET  
Gör alltid ett skriftligt kontrakt av ditt köp. Kolla upp din båts utrustningsnivå. 
Kolla upp garantifrågorna och kräv en försäkring för leveransen. En försäkring 
behövs genast.  

Läs mera: suomiveneilee.fi 

Helmi Hollo

Veneentekijäntien laitureilla testattavissa yli 30 erilaista 
venettä pienistä perämoottori- 
veneistä suuriin matkaveneisiin.  
Katso lisää www.suomiveneilee.fi

HSK:lla Lauttasaaressa järjestettävässä Helsingin Uivas-
sa Venenäyttelyssä on lähes 300 venettä ja yli hehtaa- 
rin kokoinen messualue maalla. Uivan perjantai on 
suuri koeajopäivä, sillä perjantaina kello 16 alkaen on 
veneiden koeajomahdollisuuksia tarjolla joka laiturilla. 
Katso lisää uiva.fi

Tervetuloa veneilyn 
suurtapahtumiin!

Tapahtumat järjestää: Finnboat ry

FB_A5_SPV_yhteisilmo2021.indd   1 21.1.2021   12.48
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RESERVKANISTER FÖR BRÄNSLE 
Det vanligaste motorfelet är brist på bränsle. Istället för en gigantisk kanister 
är det lättare till sjöss med två mindre. En ordentlig, lång och böjbar tratt skall 
finnas till.  

MERA REP
Utöver de repen man har på sin hembrygga bör man alltid ha rep för oför-
väntade situationer. Repet bör vara hållbart, utan knutar och i bra skick. Be-
siktningsmängden på 30 meter är en bra minimilängd. I mindre båtar kan det 
vara bättre med tre kortare rep. 

VERTYG OCH RESERVDLAR
Man bör ha av dem och kunna använda dem. Därför är alla båtens utrustnings 
användningsmanualer plats i båten – inte hemma. Ute till havs läser även den 
mest erfarna skeppare manualer. 

BÅTKROK
Det är helt samma hur långt ifrån bojen eller bryggan blir från båten ifall det 
är för långt borta. Att sträcka sig för långt kan resultera med en gast i vattnet, 
så det är smartare att göra ett helt nytt försök i lugn och ro. En båtkrok brukar 
ofta lösa problemet.  

HANDKOMPASS
Vilken sorts kompass gör ingen skillnad, alla fungerar lika bra. Det är viktigt att 
det finns i båten utöver en fastsatt kompass en t.ex. bärande kompass eller en 
handkompass, med dessa kan man snabbt ta noggranna riktningar gentemot 
sjömärken, öar och andra fasta punkter.  

KARTOR
Använd alltid en uppdaterad karta när du åker lite längre bort. Lär dig hur man 
använder en papperskarta tillsammans med navigeringsprogram - de är inte 
alternativ till varandra utan kompletterande och säkerhet. Det är straffbart att 
åka utan ett sjökort om du är på en resa som kräver planering.  

FLYTVÄSTAR
Varje person i båten ska ha flytväst om vädret, sjö, fartygs skick eler andra om-
ständigheter kräver det. Framförallt när det blåser hårt eller vattnet är kallt, då 
finns det en anledning att sätta en flytväst på sig innan man åker ut på sjön.  

HANDLAMPA
Sjömärken och hembryggan kan sökas i mörkret med olika effektiva smala 
ljuskällor, det viktiga är att de inte får påverka skepparens mörkersyn genom 
reflektion från båtens däck. Därför måste ljuset tändas och släckas utanför 
däckets kant eller högt ovanför kanten.   

FÖRSTA HJÄLPS LÅDA
Av de färdigt gjorda första hjälps lådor till allmänt- och campingbruk fungerar 
utmärkt i båtens bruk, speciellt fätstingspinsetter.  

DRICKSVATTEN OCH RESERV MAT  
Det första man bör göra inför faran är att lugna dig själv och andra. Det görs 
mest effektivt genom att stoppa situationen och ha en kort funderingspaus. 
Om man då även kan få i sig energi för att sedan ha chansen att fungera 
förnuftigt.  

RUTTANMÄLAN FÖRE AVGÅNG 
Rutten måste förklaras för dem som stannar hemma: vart man ska åka, när 
och vart man ska återvända, vem som är med. När förändringar kommer 
måste de meddelas - och att man kommit fram.  
Kom ihåg att lägga till en extra strömförsörjning i båtens handskfack. 

UTRUSTNING SOM KRÄVS AV SJÖTRAFISKLAGEN  

På ett fartyg utrustat med motor eller med ett segel på mer än 5 meter 
måste ha: 
 
•	 Godkänd och lämplig storlek flytväst, flytförmåga eller flytväst för alla 
       på båten. 
•	 Lämplig tömningsanordning. 
•	 Åror, paddel eller ankare med rep, med hänsyn till storleken på fordonet. 
•	 Årligt inspekterad handsläckare om fordonet har med låga fungerande 

förbränningsmotor, en inombordsmotor eller en utombordsmotor över 
       25 kW (33,5 hk); gäller inte vattenskotrar. 
•	 Enhet för att ge ut en hög signal (alla mindre än 12 m fordon). 
•	 Dimhorn (över 12 m) och skeppsklocka (över 20 m).

INKÖPSLISTA FÖR 
BÅTÄGARE  

Text Pasi Nuutinen
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BÅTLIVETS 
ABC -BOKEN 
ATT TA ANSVAR

VARFÖR TROSSEN LÖNAR SIG?

Varje år hjälper Sjöräddningssällskapets besättningar över 3000 människor. 
Den största delen av dem som behöver hjälp är fritidsbåtförare vars resa har 
på grund av ett tekniskt problem eller brist på sjömanskunskap. 

Det är alltid gratis att bli räddad till livet till sjöss för hjälptagaren. Om det inte 
finns fara för människoliv, är det båtens ägare som står för kostnaderna för 
räddandet och bogserandet av båten. Medlemskapet i Trossen inom Finlands 
Sjöräddningssällskap garanterar en kostnadsfri hjälp också för båten. Samti-
digt kan du stödja frivilligt sjöräddningsarbete.  

Medlemsavgiften för Trossen är endast 88 € per år, men den som är medlem 
i föreningen Segling och Båtsport i Finland rf får Trossen för 78 €.  
Läs mer om Trossen: meripelastus.fi/sv/medlemskap/trossen-tjanst/ 

I sjötrafiken är säkerheten alltid viktigast.

A. BÅTENS SÄKERHET
Detta betyder att båten är i sjödugligt skick och färdigt att åka ut på sjön på 
ett säkert sätt. Alla apparater bör fungera utan några anmärkningar. Inom 
klubbarna finns ett besiktningssystem som alla i klubben registrerade båtar 
genomgår. Då båten är besiktad och godkänd är den klar för att tas i bruk. 
Lagen fordrar inte att en båt är besiktad men så gott som alla klubbar fordrar 
att båten är besiktad för att kunna få en bryggplats.  

B. BESÄTTNINGENS SÄKERHET
Här talar vi om kunnande och attityder. Det gäller att känna till väjningsregler-
na och de allmänna grunderna för hur man rör sig på farvattnen. Det är viktigt 
att hålla utkik hela tiden och väja för större fartyg, också om man kanske enligt 
lagen har rätt till väg. Följ hela tiden med var du befinner dig och hur andra 
i din omgivning rör sig. Du måste kunna använda båtens säkerhetsutrustning 
och nödlarm.  

C. POSITIONSBEDÖMNING
Detta betyder att du kan i alla fall nämna siffran i kartan enligt krav på de 
traditionella sjöfartsreglerna. Du skall i alla lägen exakt på ett sjökort kunna 
bedöma var du befinner dig utan tekniska hjälpmedel, som t.ex. GPS eller 
navigator/plotter. Huvudansvaret ligger alltid på dig, om elektroniken av någon 
anledning slutar fungera, skall färden tryggt kunna fortsätta.  

GRUND- OCH ÅRSBESIKTNING

Grundbesiktningen görs vart femte år samt då båten bytt ägare eller regist-
reringsförening, eller om båten har skadats/efter skadereparation. Föreningen 
kan också grundbesiktiga båten alltid då det anses finnas skäl till det. Årsbe-
siktningen görs varje år då båten är segelfärdig. Då besiktas all utrustning och 
apparater som påverkar säkerheten, samt alla möjliga tyngdpunktsområden 
som föreningen eller förbundet har bestämt sig. Båtar besiktas av enligt kon-
struktion, utrustning och seglingsområde i fyra olika klasser. Besiktningen utförs 
av SBF:s legitimerade besiktare som har avlagt på besiktningsmannakursen.  

Läs mer: sv.spv.fi/teema/besiktningen/
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Låt oss tillsammans ta hand om 
vattendragen och röra oss ansvarsfullt på vattnen. 
Ta del av HSR rf:s tips för miljövänligt båtliv. 

TA HAND OM DITT AVFALL DÅ DU RÖR DIG MED BÅT 
Se till att ditt skräp inte hamnar i vattnet eller naturen. Det är enkelt att sopsor-
tera även på en båt. Vid HSR rf:s Sälle-sopstationer sorteras vanligen åtmins-
tone glas-, metall- och pappersavfall. Även insamling av bioavfall har ökats. 

TÖM TOALETTAVFALLET I EN SUGTÖMNINGSANLÄGGNING 
Båtfararnas toalettavfall orsakar punktbelastning, särskilt i hamnar och grunda 
vikar. Urin innehåller rikligt med kväve och fosfor, och urinens näringsämnen 
används av växtligheten. Släpp inte ut ditt toalettavfall i vattnet för att öka på 
övergödningen, utan använd en sugtömningsanläggning. 

UNDVIK ATT ANVÄNDA GIFTFÄRGER PÅ BÅTBOTTEN 
Målfärger som används för att förhindra påväxt på båtbotten, så kallade gift-
färger, innehåller verksamma ämnen i form av bl.a. koppar-, zink- och orga-
niska föreningar. De är skadliga för hela Östersjöns ekosystem. Lyckligtvis finns 
det mekaniska alternativ till målfärgerna, så som bottentvätt eller att lyfta upp 
båten då den inte är i användning. 

ANVÄND MILJÖVÄNLIGA TVÄTTMEDEL 
Tvätta dig inte i havet eller sjön med tvål eller schampo. 

KÖR EKONOMISKT
Anpassa din hastighet till situationen, då undviker du onödigt buller och våg-
bildning nära stränderna. 

DEN EKOLOGISKA 
BÅTFARARENS 
CHECKLISTA

HÄLL SKÄRGÅRDEN REN RF 

Håll Skärgården Ren rf är en riksomfattande miljöorganisation som genom konkreta åtgärder 
arbetar för att havs- och sjönaturen ska må bra. Föreningens mål är att skapa förutsättningar för 
att människor ska kunna röra sig till sjöss på ett hållbart sätt, och göra det möjligt för enskilda 
att agera korrekt och ansvarsfullt med tanke på miljön. 

HSR rf upprätthåller nästan 200 Sälle-stationer runt om i landet. Det är önskvärt att de som 
utnyttjar Sälle-tjänsterna är HSR rf:s medlemmar. 
HSR rf påverkar också tillståndet i vattendragen i en positiv riktning genom sin mångsidiga 
forskning och miljöfostran. 

Läs fler tips på: hallskargardenren.fi

Rinnallasi, kun haluat keskittyä
veneilyn parhaisiin hetkiin.

Saat meiltä venevakuutuksen ilman hankalia tuulirajoja ja 
Suomen pienimmällä omavastuulla.

Tutustu venevakuutukseen
if.fi/vene
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I Barnens seglingsskola lär du dig 
grunderna till segling på ett tryggt 
och roligt sätt. Du behöver ingen 
tidigare erfarenhet. 

Klubbar och föreningar ordnar 
Barnens seglingsskola som kurser 
eller som kvällsträningar.

Passar utmärkt för barn i åldern 
7-13 år.

Kolla din närklubb och kom med!
lastenpurjehduskoulu.fi 

BARNENS
SEGLINGSSKOLA

Vi ses på 
seglingsskolan!

Det är bra att kunna några knopar före man tar till sjöss. 
En bra knop håller men är även lätt att öppna.

RÅBANDSKNOP/SJÖMANSKNOP

Med hjälp av den här knopen kan du fästa samman två lika tjocka rep. 
I optimistjollen används knopen för att fästa litslinorna, som fäster seglet i bommen.

ÅTTA

Används vid ändan av ett rep för att förhindra det från att glida genom ett block. 

PÅLSTEK

Med hjälp av en pålstek får du en fast ögla på ett rep. 
Det går inte att öppna knopen då repet är belastat.

KNOP RUNT ETT KNAP

Bra knop då man förtöjer båten vid en brygga.

KNOPUPPGIFT
Sök fram ett rep och 
börja träna! Hurdana 
knopar har du sett i 
en båt?

Knopar
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Navigering - hur man rör sig till sjöss

På sjökort finns det utmärkta farleder och längs dem är det tryggt att röra 
sig. För att kunna följa farleden måste man känna igen de sjömärken, 

som farleden blivit utmärkt med. 

KARDINALMÄRKEN

LATERALMÄRKEN

KÄNNINGSBÅKAR

KUMMELLINJETAVLA

OLIKA STENAR PÅ KARTAN

Nordmärke
Farleden är 
norr om märket.

Sydmärke
Farleden är 
söder om märket.

Ostmärke
Farleden är 
öster om märket.

Västmärke
Farleden är 
väster om märket.

Röd         Grön Kan vara bl.a. en stenröse 
eller gjord av plank.

Två linjetavlor syns på varandra, 
då man är på farleden.

Sten ovanför ytan

Sten vid ytan

Sten under ytan

Färglägg märkena med korrekta färger.

Hurdana märken 
har du sett 

ute på havet?

DJUP
•	 Markområden är märkta med ljusgult.
•	 På de ljusblå områden är det 0-10m djupt 
       på havet och i sjöar 0-6m djupt.
•	 På de vita områden är det över 10m djupt.

FARDELER är märkta med svarta streck.

HAMN
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VI SES TILLSAMMANS
PÅ SJÖN!
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