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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub 

Oktober 2, 2017 

 

Nedenstående har vi oplistet de aktiviteter, som vi påregner at gennemføre i løbet af 

vinterhalvåret. Bemærk, at Seniorudvalget udgiver eget program.  

Jeg finder det rimeligt, at den, der forestår aktiviteten, ved, hvor mange deltagere, 

han/hun kan regne med, så derfor vil der være krav om tilmelding til alle 

aktiviteterne. Såfremt der ikke er tilslutning til et arrangement, er det lærerens ret at 

aflyse. Tilmelding kan allerede nu ske til Henrik Andersen på mail: 

henriander01@gmail.com.  

Der vil ca. 1 måned før hver aktivitet blive udsendt specifikke informationer og 

tilmeldingsfrister via månedsbrev og hjemmeside.  

VHF (SRC certifikat) kursus:    

Alle torsdage i november, dvs. den 2.-9.-16.-23. og 30. fra 1900 til 2200   

Lærer er Poul Erik Hansen fra Motorbådsklubben. Kurset er åbent for alle på 

Frederiksværk havn. Kurset leder frem til at deltagerne kan tilmeldes til eksamen 

ved Søfartsstyrelsen og opnå VHF (SRC) certifikat, som giver ret til at installere og 

benytte VHF i båden. Der regnes med 5 aftener samt eksamensdag.  

Prisen for lærerbistand er 150 kr. pr. elev. Dertil kommer lærebøger på i alt ca. 425 

kr. og eksamensbidrag på 503 kr., hvis man vælger at gå til eksamen.   

Hvis vi bliver mange elever, vil eksamen kunne afvikles i klubhuset, ellers foregår 

eksamen i København. Detaljer herom senere.   

Tilmelding til Henrik på henriander01@gmail.com senest 04 oktober af hensyn til 

indkøb af bøger. 

Duelighedsbevis i sejlads, teoretisk del.  

I år etableres et kursus i navigation og søvejsregler, der giver mulighed for at 

erhverve den teoretiske prøve til duelighedsbevis i sejlads. Lærer vil i år være 

Henrik Andersen, der har erfaring som lærer på aftenskole samt som lærer på 

Søværnets Officersskole.  

AKTIVITETSUDVALGET ORIENTERER 

OM VINTERENS AKTIVITETER   
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Kurset er sat til 48 timer, der fordeles som almindelig aftenskoleundervisning hver 

onsdag fra 01 november til 28. februar. Kursus prisen vil ligge på godt 2500 kr.  

inklusiv bøger, lærer og censorhonorar samt udstedelse af bevis.  

Tilmelding til: henriander01@gmail.com senest 26 september 

 Forberedelse til den praktiske prøve kan ske ved Sejlerskolen, kontakt Henrik 

Skafte herom.  

  


