
4 Simfrämjaren Livräddaren 1-2011

Swedish Yacht Crew School  i samarbete 
med Svenska Livräddningssällskapet
Swedish Yacht Crew School är stolta att få presentera Sveri-
ges första Stewardessutbildningar för privata mega yachts. 
Vi erbjuder människor hela världen som arbetsplats.

”Vi är mycket noga med att varje elev får så mycket kunskap 
och information innan de kliver ombord på sitt livs äventyr. 
För de träffar människor de inte annars skulle träffa” säger 
Malin med en skymt av allvar i blicken.

Vi utbildar Steward/Ste-
wardesser, Deck-hand och 
Kockpersonal. Folkhög-
skolan Marina Lärover-
ket, Klart Skepp, står för 
Basic Safety utbildningen 
STCW95. En obligatorisk 
utbildning för att kunna ta 
en anställning till sjöss.

Malin Linder är grundare, till-
lika ägare, av Swedish Yacht 
Crew School. Hon har själv 
arbetat som stewardess i fem år, 
där hennes bas var i Monaco. 
”När jag kom hem till Sverige 
saknade jag mitt arbete som 
stewardess och närheten till ha-
vet”, berättar Malin.  ”Jag insåg 
efter ett tag på hemmaplan att 
vi i Sverige inte riktigt känner 
till dessa jobb. Underbart tänkte 
jag, nu kan jag fortsätta jobba 
med det jag brinner för och sam-
tidigt väl förbereda unga män-
niskor med vad som förväntas 
av de i en yacht miljö”, tillägger 
hon med ett brett leende på sina 
läppar. 

-För mig är säkerheten ombord något 
av de viktigaste lektionerna under hela 
utbildningen. För det är inte bara sin 
egen säkerhet man ansvarar över, me-
nar Malin. -Många har anställt nannys 
till sina barn som är med ombord, 
men det ligger än dock i besättningens 
ansvar att kunna jobba i snabbt tempo 
och samtidigt ha full koll på de gäster 
som ägaren har bjudit in, berättar hon 
vidare. 

-När jag satte ihop de olika kurspro-
grammen och kom till delen som gällde 
just säkerhet, framförallt om barn om-
bord som gärna leker och springer på 
yachterna, tog jag fram mycket av den 
erfarenhet och utbildning som jag själv 
har fått med mig under min tid som 
stewardess, berättar Malin. Hon insåg 
att ämnet var så stort och brett att hon 
behövde få in mer spetskompetens.

SLS en förebild
Svenska Livräddningssällskapet är en 
stor förebild för den svenska befolk-
ningen när det handlar om vattenkun-
skap och var den självklara samarbets-
partnern för oss. Vi tog kontakt med 
Svenska livräddningssällskapet och 
tack vare att de nu är vår framtida 
samarbetspartner kan vi erbjuda våra 
elever det absolut främsta inom säker-

hetsfrågor och ge en ökad kunskap och 
bättre förberedelse inför deras möte 
med sin framtida arbetsplats.

-Det ger eleverna det starka självförtro-
ende som behövs om det skulle uppstå 
en oförutsedd händelse och panik ut-
bryter ombord, säger Maria Björklund, 
Marknadsansvarig på Swedish YCS. 
-Det gäller för eleverna att de snabbt 
kan plocka fram det de lärt sig, ta 
kontroll över situationen samt att se till 
att de gäster som befi nner sig ombord 
är lugna, fortsätter hon.

Bra service
Att leva och arbeta ombord på en 
yacht, innebär så mycket mer än vad 
många förstår. Vi lägger ner mycket 
tid på att förmedla vad en bra service 
är, hur man bemöter ägarens gäster, 
hierarkin som råder och servera gäster 
eller hjälpa butlern att servera ägaren. 

-Även om det är mycket lyx och fl ärd 
som eleverna kommer att möta skall de 
ha en hög moral och ett etiktänkande 
kring bad- och båtvett, livfl ottar, 
fl ytvästar, alkohol och droger, säger 
Malin. -Annars har de inget på sjön 
att göra. Det kan låta hårt, men vi står 
för en gedigen utbildning i säkerhet, 
alkohol- och drogfrågor och certifi kat 

utdelas endast vid fullföljd utbildning, 
avslutar Malin och de nickar instäm-
mande båda två. 

De elever som gått utbildningarna hos 
Swedish Yacht Crew School har hittills 
fått mycket beröm från både kaptener, 
ägare och deltagarnas föräldrar har 
mailat till skolan och beskrivit hur 
deras barn har utvecklats och vuxit 
som individer. Skolan är internationell 
men de vill föra in det svenska säker-
hetstänkandet, som de är uppvuxna 
med, även utomlands. Yachterna är 
som ett fl ytande lyx hotell, där bär 
man inga fl ytvästar, endast om barnen 
skall åka tender båt eller köra jetski. Vi 
ska tillsammans med Svenska Livrädd-
ningssällskapet förmedla hur viktigt 
det är att alltid vara försiktig på sjön 
och tillämpa de regler och föreskrifter 
som har utvecklats genom årens lopp.

Text Malin Linder
Swedish Yacht Crew School
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