Hej
Alla tillstånd rörande segling till Svalbard utfärdas av Sysselmanen Svalbard som är en
myndighet som hanterar det mesta rörande Svalbard. Myndigheten har en hemsida
sysselmannen.no
Man måste ta kontakt med Sysselmannen ifall man vill segla dit. Då skickar de tillbaka ett
antal formulär som PDF filer. Ett antal krav ställer de också.
Båten måste vara utrustad för säker färd i kalla vatten. Förutom de vanliga kraven på
livflotte, räddningsdräkter och VHF kräver man nödpejlsändare och Iridium telefon.
Man måste ha en försäkring som kallas SAR försäkring. Försäkringen ska betala alla
kostnader ifall Sysselmannen behöver rädda besättningen. Jag tog min försäkring hos
Pantaeus.
Man ska också presentera en seglingsplan för uppehållet på Svalbard.
Man måste också söka ett tillstånd för att hyra vapen på Svalbard. Jag tog jägare examen
förra våren för att få den vapenträning som de kräver. Ett blankt utdrag från
belastningsregistret krävs också.
Vill man också gå iland på platsen där ingenjör Andreé flög iväg med sin ballong, måste
ansöka om ilandstigningstillstånd för detta.
Det tar en tid att få alla tillstånd så att börja söka dessa hösten innan man avseglar kan
vara klokt.
Jag lät Pantaeus hantera hela försäkringsfrågan. Till en kostnad av 12000 Kr. har jag en
helårsförsäkring för segling i Europiska vatten från Gibraltar till Ryska gränsen i Nordnorge
och 200 Nm. ut i havet.
Jag har också en överseglingsförsäkring mellan Norge och Svalbard. Vidare har jag också
en ansvarsförsäkring och en olycksfallsförsäkring. Sedan har jag då också tidigare nämnd
SAR försäkring.
Jag navigerar med Garmin och C-Map. Garmin kör jag i Garmin GPS Map 526s. C-Map
kör jag i en laptop Panasonic Toughbook cf-53 som tål båtlivet.
Är hittills väldigt nöjd med Garmins digitala sjökort.
Alla norska lotshandböcker finns att ladda ner gratis från nätet. Finns på kystverket.no
Jag har firat midsommar i Narviks fina gästhamn. Flytbrygga med y-bommar. El, dusch,
tvättmaskin och vatten ingår för 150 Nkr. per dygn. Som vanligt fantastiska omgivningar
med snöklädda fjäll. Gångavstånd till centrum.
Jag var en tur inom den lilla trånga Trollfjorden innan jag förtöjde här inför helgen. Den är
verkligen värd ett besök.
Hälsningar Tommy

