
DUELIGHEDSPRØVE FOR LYSTSEJLERE 

PRAKTISK DEL 

 

Lørdag den 8. september gennemførte sejlerskolen i strid 

blæst duelighedsprøve i sejlads. 

Prøven ligger tæt op ad afslutningen på det toårige sejlerskoleforløb, hvor eleverne øver 

praktisk sejlads og sømandskab i sommersæsonerne og gennemfører den teoretiske del 

af duelighedsprøven i den mellemliggende vinter. Den teoretiske eksamen blev 

gennemført i foråret, hvor alle sejlerskolens elever bestod med glans, og i lørdags skulle 

så den ultimative praktiske prøve gennemføres.  

 

Den valgte censor fik forfald, men sejlerskolen var meget glad for at Rudy Bülow Pedersen 

fra Jyllinge kunne træde til. Besætningerne afviklede prøven i de hold, som de har sejlet i 

gennem sæsonen, i alt fire hold.   

Ved prøvens start var der frisk vind omkring de 8m/s i 

middelvind, men i løbet af dagen friskede den en hel 

del, og der kom ganske hårde pust. For flere af 

eleverne var det første gang, at de var udsat for så barske 

vejrforhold, og de fik udover en del røgvand en god 

oplevelse på vandet. Alle elever kunne berette om en 

censor, der var rolig, kompetent og behagelig og som i sin tilgang til prøven indgydede 

eleverne den nødvendige selvtillid under de barske forhold. 

Det er med glæde og en vis stolthed at vi kan konstatere, at alle eleverne bestod prøven 

trods de hårde betingelser, - og trods den ufrivillige fortøjning til 

”kapsejladspælen” som fandt sted, da man under en prøve lagde til 

ved den. En skæv sø løftede stævnen, krængede båden og 

kastede derved forpulpitten ind over pælen, hvor 

den hang fast. En rask gast fik 

dog frigjort pulpitten og prøven 

kunne fortsætte, som intet var hændt – dog minus ½ 

pulpit.  Ja, shit happens, det kræver held at fare på 

havet, og i sejlerskolen lærer man at bringe heldet på vej. 

De glade elever, der snart modtager deres 

duelighedsbevis er: 

Hold 1: Christian Boljanac, Annestine Johannesen 

Hold 2: Thomas Etwal, Inge Hansen 

Hold 3: Simon Galmar, Kim Forsingdal, Leif Petersen 

Hold 4: Stefan Kjærulff, Rikke Frisenvang, Anders Schmidt. 

 

 

 

 

 

 



Når der har været holdt erfaringsopsamling vil Henrik Skafte sætte holdene for næste 

sejlerskolesæson. Er der erfarne sejlere med gode pædagogiske evner, der har lyst til at 

bidrage til sejlerskolen som instruktør, så tøv ikke med at ringe eller skrive til Henrik Skafte 

på henrik@skafte.de, eller telefon 40889936. Skulle du kende interesserede elever til den 

kommende sæson, så er det ligeledes en god idé at tage kontakt nu.  

 

Fra bestyrelsen skal der lyde et stort tillykke til dimittenderne og en stor tak til de mange 

instruktører og til Henrik for den store indsats, der har været ydet. Tak også til Thomas for 

den ydede assistance som gast og ”pulpitløfter”. 
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