
INFORMATIONSMØDE 

om 

NAVIGATION TIL DUELIGHEDSBEVIS 

og 

 STUDIEGRUPPE TIL OPNÅELSE AF VHF CERTIFIKAT 

TIRSDAG 17 SEPTEMBER KL. 20 TIL KL. 21 I SEJLKLUBBEN. 

 

Duelighedsbevis i sejlads, teoretisk del.  

Der etableres et kursus i navigation og søvejsregler, der 

giver mulighed for at erhverve den teoretiske prøve til 

duelighedsbevis i sejlads. Lærer vil igen i år være Henrik 

Andersen.  

Kurset er sat til 48 timer, der fordeles som almindelig 

aftenskoleundervisning en fast ugedag fra november 

2018 til marts 2019.  

Kursus prisen vil ligge på godt 2500 kr.  inklusiv bøger, 

lærer og censorhonorar   samt evt. udstedelse af bevis.  

Ugedag vil i muligt omfang blive fastlagt ud fra deltagernes ønsker.   

På mødet vil der blive orienteret om praktiske forhold om kurset som:  

 Hvor og hvornår,  

 De nye retningslinjer for afholdelse af prøve,  

 Pensum,  

 Prøvekrav og   

 Pris              

 Ingen tilmelding krævet.   

Varighed 1 time afhængigt af spørgelyst.  

Har du spørgsmål til kurset inden den 17. så skriv eller ring til Henrik på mail: 

henriander01@gmail.com  eller på telefon 5099 8421.  

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



VHF (SRC certifikat)  

STUDIEGRUPPE. 

Dansk Sejlunion er nu godkendt til at afholde SRC-prøver.  

Der findes i dag så mange gode kursustilbud på nettet, der gør at vi i år fra 

klubbens side blot vil søge at hjælpe interesserede i gang med at tage 

certifikatet ved selvstudium. Vi vil forsøge at etablere en studiegruppe og så 

man i fællesskab kan læse op til prøven.  

Vores mangeårige lærer, Poul-Erik Hansen har tilbudt at stille sig til rådighed for en ”Spørgetime 

inden eksamen, så man lige kan få udryddet de sidste tvivlsspørgsmål. 

Eksamen kan ske ved online prøve, eller vi kan beslutte at gennemføre en traditionel prøve i 

klubhuset. 

Er du/i interesserede i at erhverve et VHF-certifikat, så mød op i klubhuset den 17. september kl. 

20, så du kan møde de øvrige interesserede og etablere studiegruppen, aftale mødedage og så 

videre. 


