Få Duelighedsbeviset gennem
Marselisborg Sejlklub!
Marselisborg Sejlklub tilbyder igen i vinteren og foråret 2020/2021 undervisning og
eksamen i den teoretiske og praktiske del af Duelighedsbeviset, der er Søfartsstyrelsens
internationalt anerkendte ”kørekort” til både.
Det teoretiske kursus foregår i Marselisborg Sejlklubs klubhus og begynder mandag den
5. oktober 2020 kl. 19 - 21.30. Underviser er som tidligere år, den erfarne Gert
Eilenberger, som også er godkendt som censor af Søfartsstyrelsen. Kurset strækker sig
over mandag aftener frem til eksamen 15. marts 2021, med tid indlagt til repetition inden
eksamen. Lektionsplan ses i slutningen af denne artikel.
Den praktiske prøve kan også forberedes i Marselisborg Sejlerskole (se mere herom på
hjemmesiden, denne del betales særskilt), eller du kan som erfaren sejler aflægge prøven
direkte forår 2020.
Når begge eksamener er bestået, udsteder Søfartsstyrelsen Duelighedsbeviset.
Prisen er kr. 1.500,- for den teoretiske del. Herudover skal du forvente udgift til
undervisningsbøger og øvrigt kursusgrej (hvad du ikke har eller kan låne, mere herom på
første kursusaften) samt til eksamensgebyr (teoretisk del) ca. kr. 110,-. Der undervises
efter “Duelighedsbogen”. Vi bruger IKKE “Opgaver til duelighedsbogen”. Opgaver til
repetition af undervisningen vil blive tilsendt eleverne pr. mail.
Prisen for teori-delen er inklusiv kaffe/the på undervisnings-aftenerne. Øl og vand kan
købes i automaten.
Det er en betingelse, at kursister er medlemmer af Marselisborg Sejlklub. Medlemskab
er til reduceret pris for nye medlemmer, og er efter d. 1. august kr 500. Som medlem har
du adgang til alle øvrige klub aktiviteter vinteren igennem.
Tilmelding sker ved først at melde dig i klubben under >>MEDLEM i øverste linje på
hjemmesiden, hvorefter du tilmelder dig kurset via dette link: >>TILMELDING.
Tilmelding hurtigst muligt. Der plejer at være rift om pladserne.
Velkommen til Duelighed - vi glæder os til at se dig i klubben!
Har du spørgsmål så kontakt Jørn Nielsen på mail merete-jorn@stofanet.dk eller mobil
2986 9091.
Minimum antal deltagere: minimum 12 og maksimum: 20.
Sidste tilmeldingsfrist er 28. september 2020. Kurset fyldes op efter først-til-mølle
princippet. Aflyses kurset p.g.a. for få tilmeldinger får du besked den 30.september og
pengene tilbage.

Lektionsplan:
Lektion Uge Dato
01
41 05/10
02
43 19/10
03
44 26/10
04
45 02/11
05
46 09/11
06
47 16/11
07
48 23/11
08
49 30/11
09
50 07/12
10
51 14/12
11
52 21/12
12
01 04/01
13
02 11/01
14
03 18/01
15
04 25/01
16
05 01/02
17
06 08/02
18
08 22/02
19
09 01/03
20
10 08/03
21
11 15/03

Gennemgang
Info/bog bestilling mv.
Søkort, farvandsafmærkninger.
Arbejde i søkort 112
Strøm, afdrift - kompas misvisning
Kompas deviation, Distance/Fart/Tid
Kursretteskema, stedbestemmelse
Navigation - opsamling
Instrumenter, GPS
Rep. opgave.
Nødsignaler.
Julehyggge m. lysbilledforedrag
Søsikkerhed
Knob ( Husk knobtov ) Ansvar - Miljø
Navigation opsamling
Brand · motorkendskab
Repetition
Søvejsregler & praktisk sømandskab
Havnelods og div. opgaver
Repetition
Prøveopgave. Sidste frist for tilm. til eksamen
EKSAMEN kl. 17.30 Mundtlig og Skriftlig.

NB. Ingen undervisning i uge 42 & 7. Der tages forbehold for ændringer.
Underviser sørger for censor og tilmelding til eksamen Dansk Sejlunion
Der skal betales censorhonorar for optagelse til eksamen ( pt. 250,-kr.)

