Retningslinjer for kurs for instruktører av høyhastighetskurs
For å bli instruktør av høyhastighetskurs er et av kravene at man skal ha gjennomgått instruktørkurs i
henhold til retningslinjer fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. Instruktørkurset skal sikre at instruktørene
innehar den nødvendige kompetansen det kreves for å være instruktør av et høyhastighetskurs slik at
de kan overføre viktig kunnskap og gode holdninger på sjøen til kursdeltakerne. For å kunne
gjennomføre instruktørkurset kreves det at man har:
-

fylt 20 år,
fritidsskippersertifikat (for instruktør fritidsbåt) eller båtførerbevis (for instruktør
vannscooter)
relevant erfaring med hurtiggående fartøytype det skal undervises i

Instruktørkurset vil bestå av en teoretisk og praktisk del hvor deltakerne får en innføring i
høyhastighetskurset som de selv skal instruerer i. Denne innføringen skal fokusere på:
-

gjennomgang av teoretisk del i henhold til emneplanen og metoder for å sikre god læring
utføring av øvelsene i den praktiske delen og ivaretaking av sikkerheten under disse øvelsene
utarbeidelse av spørsmål til teoretisk prøve i henhold til emneplan
overføring av gode holdninger til kursdeltakere i høyhastighetskurs

Den teoretiske delen av instruktørkurset vil gå over 1 dag og kan gjennomføres digitalt eller ved
fysisk oppmøte. Den praktiske delen av instruktørkurset skal, i likhet med høyhastighetskurset, skille
mellom båt og vannscooter, og skal også gå over 1 dag. Det skal være mulig å gjennomføre begge de
praktiske delene (båt og vannscooter) på samme dag.
Etter endt instruktørkurs vil kursdeltakerne få utstedt et kursbevis. Tilbyder av instruktørkurs kan, i
særlige tilfeller, avstå fra å ustedte kursbevis dersom kursdeltakers skikkethet og kompetanse ikke er
tilstrekkelig.
Kursdeltakerne kan, etter gjennomført instruktørkurs, søke om høyhastighetsbevis.
Hvem kan tilby instruktørkurs?
Kurssteder skal godkjennes av Sjøfartsdirektoratet for å få lov til å tilby instruktørkurs.
Søknaden om å bli tilbyder av instruktørkurs må inneholde:
-

-

1

søknadsbrev (hvem, hva, hvor)
info om kursopplegg
o kursinnhold
o kurspris
o info om opplæringsfartøy
kurstilbyders kvalitets- og sikkerhetsstyringssystem (se vedlegg i retningslinjer-for-tilbydereav-hoyhastighetskurs.pdf (sdir.no))
dokumentasjon av hovedinstruktørs 1 kompetanse

Hovedinstruktør = instruktør av instruktørkurs
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Krav til hovedinstruktør
Det vil bli satt spesifikke krav til de som skal være hovedinstruktør av et instruktørkurs, og hver
hovedinstruktør skal godkjennes av Sjøfartsdirektoratet. Kravene vil bli de samme som for instruktør
av praktisk del i høyhastighetskurset, men med et viktig tilleggskrav om at hovedinstruktør skal ha
relevant erfaring som instruktør på kurs for førere av høyhastighetsfartøy. Aldersgrensen for å bli
hovedinstruktør av instruktørkurset er satt til 20 år.
Søknad om å bli kurstilbyder av instruktørkurs skal sendes til post@sdir.no
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