
Seba´s KABELFELSÖKNINGSKURSER år 2021. 
 
Välkommen till Sveriges bästa kabelfelsökningskurs i Stockholm. 
 
Kursdatum är: 
7-9 September 
21-23 September 
27-30 September 
 
Nu är det dags att anmäla sig till Sveriges bästa kurs i kabelfelsökning. 
Nytt år och nya utmaningar och kunskap blir allt viktigare för att bibehålla sin konkurrenskraft. 
Glöm inte följande vid anmälan: 
Namn på deltagare 
Mailadress till deltagarna 
Mobilnummer till deltagarna 
Fakturauppgifter (adress, ordernummer och märkning). 
Hotellrum ingår i kursen men vill man komma dagen innan kostar det ca 1250kr extra. Meddela om ni önskar att jag bokar in detta 
åt er. 
Kursen går igenom bland annat: 
Kabelutsättning. 
Kabelurskiljning. 
Kabelprovning. 
Stötning på kabel. 
Förlokaliserings tekniker. 
Mantelprovning av kabel. 
Kabeldiagnostik. 
Säkerhet och felsökningsmetoder omfattas i kursen 
Praktiska lösningar på problem vi står inför i fält. 
Vi varvar teori med praktik och tar upp olika case från verkligheten och tips och trix som gör er till en bättre och effektivare montör. 
Kursen består av teori och praktik på en omfattande nivå som ingen annan erbjuder i Sverige. Vi har fått genomgående bra betyg 
för denna kurs av de som deltagit. Kommentarerna från deltagare och chefer är att de upplever en större trygghet och djupare 
kunskap som de kan omsätta direkt efter kursen. 
 
Vi håller kursen på Skepparholmens konferensanläggning som vi samarbetar med. Där har vi även övningsfält för praktiska 
övningar med instrumenten. 
 
I kursen ingår: 
Kursmaterial. 
Boende under kursen. 
Mat (frukost, lunch, fika och middag.) 
Tillgång till anläggningens gym och spa med gångavstånd till Stockholms skärgård för den som vill springa eller promenera längs 
vattnet. 
 
Anmälningstid: Snarast.  Det finns en del uppdämt behov pga Covid-19 så boka upp er snabbt. 
 
Anmälningstid: Snarast för att garantera plats. 
Maila följande för varje deltagare för korrekt anmälan: 

• Namn 
• Mobilnr 
• Mailadress 
• Faktura uppgifter och märkning. 

 
Plats: Skepparholmen i Stockholm (länk: www.skepparholmen.se ) 
 
Pris 26 500kr ex moms 
 
Kurstillfällen: 
 
7-9 September 
21-23 September 
27-30 September 
 
 
Begränsat deltagarantal. 
Maila helst anmälan till: anders@seba-dyn.se  Anmälan är bindande! 
(Då vi knyter upp hotell mm och vill att de som bokar också dyker upp så kommer det ske 
förskottsfakturering. Kan man inte delta pga sjukdom så får man boka om till efterföljande kurs.) 
 
Praktiska detaljer: 

http://www.skepparholmen.se/
mailto:anders@seba-dyn.se?subject=Anm%C3%A4lan%20till%20Kursen%20den%2021-23%20maj%202019


Kursen startat 9:00 dag 1 och avslutas 13:00 dag 3. 

Adress: Franckes väg, 132 39 Saltsjö-Boo 

Parkering finns kostnadsfritt vid anläggningen. 

Gå in på www.skepparholmen.se för vägbeskrivning och information kring anläggningen. 

Allergier meddelas vid anmälan så kan vi ombesörja för att det efterlevs på plats.  

Kommer man dagen innan för att övernatta så kan vi lösa det dvs boka det åt er om det meddelas vid anmälan. 
Betalning sker då på egen hand för den tiden då den inte omfattas av kursen. (pris hotellnatt ca 1250kr) 

Vill man använda sina egna instrument under kursen för att ”träna” på dessa är detta inget problem så länge det är 
av RÄTT tillverkare. Detta är en kurs på hög nivå och då krävs det instrument som motsvarar våra förväntningar. 

Med vänliga hälsningar 

Anders Stråhle  

Teknisk säljare / Utbildningsansvarig på Seba 

Mobil: 0703-79 2478 

anders@seba-dyn.se 
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