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Intyg om fullgjord praktik i 
traditionsfartyg 

Praktiken innehåller moment enligt Transportstyrelsens godkänd praktikjournal och avser 
behörighet som: 

Uppgifter om sökanden 
Namn Personnummer 

Befattning ombord 

Uppgifter om fartyget 
Fartygets namn Signalbokstäver 

Fartygstyp (segelfartyg, ångfartyg etc.) Nationalitet 

Bruttodräktighet Maskinstyrka (kW) Radioutrustning (GMDSS område A1/A2/A3/A4) 

Uppgifter om sjödagar 
Redovisa under aktuellt år antal faktiska sjödagar (dagar till sjöss ej mönstrad tid) på ovan nämnt fartyg 

År: Tjänstgöringsperiod: Dagar: Fartområde: 

År: Tjänstgöringsperiod: Dagar: Fartområde: 

År: Tjänstgöringsperiod: Dagar: Fartområde: 

År: Tjänstgöringsperiod: Dagar: Fartområde: 

Uppgifter om intygslämnaren och underskrift 
Namn Befattning 

Postadress 

Postnummer Ort 

Telefonnummer E-postadress

Datum Underskrift 

Transportstyrelsen 
Sjö- och luftfart 
601 73 Norrköping 
Besöksadress 
Olai kyrkogata 35, Norrköping 

transportstyrelsen.se 
sjofart.behorighet@transportstyrelsen.se 

Telefon 0771-503 503 
Telefax 011-186 595
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Information 
Användning av intyg om fullgjord praktik i traditionsfartyg 
Detta intyg används för att styrka genomförd praktik i traditionsfartyg.  
Kopia av intyget bifogas med ansökan om behörighet för traditionsfartyg. 

Fartområdena definieras på följande sätt: 
Inre fart 
Fart i trafik inom Sverige och utanför kusterna, dock högst en nautisk mil från en hamn eller annan 
plats där fartyget kan finna skydd, samt fart i Kalmarsund och nationell fart i fartområde D, såsom 
detta definieras i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438). 
Närfart 
Fart till och från orter vid Östersjön eller farvatten som har förbindelse med Östersjön, dock inte bortom linjen 
Hanstholm - Lindesnäs, samt fart genom Kielkanalen till Cuxhafen. 

Europafart 
Fart från en punkt N 68 O 14 – Shetlands nordpynt, därifrån västerut till V 11, längs denna longitud över Irlands 
västkust till N 30, därifrån österut längs denna latitud. 

Oceanfart 
All annan fart än de ovan angivna. 
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