
VHF-cert - SRCertifikat 
För att börja använda VHF behöver du: 

– Ett VHF-certifikat (SRC – Short Range Certificate), som du får efter en kortare utbildning och avlagt prov. 

Certifikatet gäller livet ut. Du kan också läsa på egen hand.  

–  Ett tillstånd från Post och Telestyrelsen, PTS. Med tillståndet får du även en ”anropssignal”, vilken är båtens 

unika identitet i samband med radiokommunikation. Du ansöker om ett tillstånd på PTS:s e-tjänst, allt som 

behövs är ett bank-id  

Varför krävs VHF-certifikat och tillstånd? 

VHF är ett internationellt nöd- och säkerhetssystem till sjöss. Rätt kunskaper är därför en förutsättning som ger 

dig trygghet att använda VHF-radion utan osäkerhet när du bäst behöver den – för egen eller för någon annans 

skull. 

Måste jag förnya ett gammalt VHF-certifikat jag redan har? 

En nyckelmening i ITU:s Radioreglemente (ITU RR) kap 47.25 § 7 1 säger så här: 

“…Existing certificates… may continue to be used for the purposes they were issued for…” 

I och med att GMDSS infördes år 2000 som nytt radiosäkerhetssystem till sjöss, så försvann D-certifikatet för 

VHF och istället infördes SRC som tar upp bl.a. DSC och andra komponenter inom GMDSS-konceptet. 

Eftersom ett äldre s.k. D-certifikat eller ROC från 1999 eller tidigare inte täcker kunskapskraven för GMDSS-

bestämmelserna är det därmed alltså inte längre giltigt som underlag för ett nytt VHF-tillstånd. 

Även om du fortsätter använda en äldre VHF (utan DSC) rekommenderas ändå att hålla kunskaperna 

uppdaterade med ett förnyat certifikat. Med förkunskaper från en äldre certifikatutbildning, är det en lätt match 

att komplettera kunskaperna. 

SSH kommer under vintern arrangera en ”uppgraderingskurs” och avslutas med ett SRC-prov. 

Även Du som inte har något ”gammalt” VHF-cert. är välkommen att komma på denna kurs, I båda fallen 

kommer en kursbok att lämnas ut i förväg så man kan läsa igenom den innan kursen, sedan går vi igenom den 

och det finns tillfällen att ställa frågor, dagen avslutas sedan med att avlägga provet. 

När kommer detta att ske?                                                                                                                                                                        

Vi kör detta lördagen den 4 mars. Det har även anmälts intresse från andra klubbar så beroende på antalet 

deltagare kan det bli en uppföljning om datum inte passar. 

Plats meddelas senare till dom som har anmält sitt intresse. 

Anmälan senast 26/2 -23 

Vad kostar det? Examinationsavgiften till NFB är 625:- Kursboken kostar 210:-  

Kursavgiften är 200:- 

Frågor och anmälan: Thomas Källman, tel. 0705-232700, thomas@telecomsystem.se 

 

 


