
Söker du äventyr  
och kamratskap och  
är mellan 15 och 20 år?

SJÖVÄRNSKÅREN



1. Söker du äventyr och kamratskap och är mellan 15 och 20 år? 
 – Gå vår Sjövärnsskola!

Sjövärnsskolan genomförs under tre år
Utbildningen börjar med ett sommarläger under tre veckor som genomförs 
på fyra olika kursgårdar runt Sveriges kust. Första årets grundkurs innehåller 
bl.a. fälttjänst, segling och rodd. Fortsättningskursen under andra sommaren 
genomför en längre seglats med skolans större segelbåtar och under den sista 
sommarens praktikkurs får du utbildning ombord på våra större motorfartyg.
Du ska vara medlem hos oss, vara fullt friskt, ha god kondition, vara simkunnig 
och ha lägst betyg E i skolans kärnämnen svenska, engelska och matematik. 
Det är tidiga mornar, fysiska aktiviteter och en del pluggande, men väldigt 
roligt och lärorikt! Medlemsavgiften i Sjövärnskåren är ca 200 kronor per år 
och vi står för mat, logi och kläder – hela Sommarskolan är i övrigt helt gratis.

Hemortsutbildning
Din lokala Sjövärnskår ansvarar för hemortsutbildningen som genomförs 
under höst och vår, för att förbereda dig för nästa års sommarskola. 
 



2.  Hur ser Din framtid som vuxen ut?
Efter dina tre år i Sjövärnskåren har du fått en god inblick i olika maritima 
yrken inom bl.a. Försvarsmakten och då främst inom Marinen.
Sjövärnskåren utbildar också till marina befattningar i Hemvärnet. 
Sjövärnskåren kan bli din början på ett yrkesliv till sjöss eller ett livslångt 
fritidsintresse. 

Sjömanskap, Ansvar, Kamratskap 
och Miljömedvetenhet

Välkommen till Sjövärnskåren!



3. Hur anmäler du dig till sommarskolorna?
Gå in på vår hemsida www.sjovarnskaren.se och ansök om medlemskap till 
den Sjövärnskår som ligger närmast där du bor. 
Möjligheten att ansöka till sommarskolorna anslås på hemsidan i början  
av året. Följ anvisningarna på hemsidan för "Sommarskola". 

Mer information: www.sjovarnskaren.se

Br
os

ch
yr

 d
es

ig
n 

av
  

htt
ps

://
w

w
w

.c
le

ar
de

si
gn

.s
e 

https://www.sjovarnskaren.se
https://www.sjovarnskaren.se
https://www.facebook.com/sjovarnskaren
https://www.instagram.com/sjovarnskaren
https://www.cleardesign.se

