
SEJLKURSER FOR ALLE FRITIDS-OG LYSTSEJLERE
I et samarbejde med Sejlklubberne Egense-Mou-Hals tilbyder vi sejlkurser til alle interesserede.
Underviser er Frank Christensen med mange års erfaring som underviser indenfor området og over 40 års 
erfaring som sejler. Undervisningen vil være så praktisk orienteret som muligt og du vil få individuel feedback.
 

SPEEDBÅD CERTIFIKAT 
Tilrettelagt i henhold til Søfartsstyrelsens krav for erhvervelse af kørekort til speedbåd. Du lærer det der er 
nødvendigt, ingen overspringshandlinger. Kurset omfatter teori: Vigeregler, afmærkninger, nødsignaler, 
redningsudstyr og øvrigt udstyr. Praktisk sømandskab, knobe, stik, fortøjning og fartøjshåndtering, herunder 
mand overbord manøvre. Øvelser for alle. Kurset afsluttes med aflæggelse af prøve en hverdag ugen efter. 
Tillæg gebyr: Prøve kr. 480 kr. og Materialer kr. 150
Tid: 29-30. sept. Begge dage kl. 9.00 - 17.00
Sted: Hals Bådelaug, Havnen 11, 9370 Hals
Pris: 650 kr.
 

VHF/SRC
For at anvende en VHF radio er det et lovkrav, at man som lystsejler minimum har et VHF/SRC certifikat for 
at betjene radioen lovligt. Dette uanset om radioen er en stationær VHF / DSC radio, eller blot en håndholdt 
VHF radio. På dette kursus lærer du betjening af udstyr og aflægger efterfølgende skriftlig prøve. 
Udgift materialer kr. 475,- (håndbog kr. 300 + et tillæg kr. 125 + prøvemateriale kr. 50,-) 
Deltagelse i prøve kr. 505,- og tilsendt bevis kr. 80,- Der kan købes drikkevarer i sejlklubben. 
Medbring evt. forplejning.
Tid: 3-4. nov. Begge dage kl. 9.00 – 17.00
Sted: Egense Sejlklub, Kystvej 1, 9280 Storvorde
Pris: 576 kr.
 

DUELIGHEDSBEVIS FRITIDS-OG LYSTSEJLERE
Duelighedsbevis består af en teoretisk og en praktisk del med hver sin prøve. Du lærer navigation og at læse 
søkort. Du lærer også om sø sikkerhed og sømandsskab med udstyr, udrustning, instrumenter, brandfore-
byggelse og – bekæmpelse, havmiljø, knob, fortøjningsteknikker, søvejsregler, vind, farvandsafmærkninger 
m.m. Første skridt er at bestå den teoretiske prøve med en godkendt censor. Der undervises over 4 weekends 
og i tiden herimellem løser du opgaver og får individuel feedback. Teorien afsluttes med prøve. Gebyr kr. 400,- 
Efter teorikursus tilbydes du den praktiske del (15 t.) til afvikling snarest efter. Pris kr. 600,- Tidspunkt aftales 
nærmere. Den praktiske del afsluttes med prøve. Gebyr kr. 480,-. Hvis du har speedbådscertifikat behøver du 
ikke den praktiske del for at få det samlede duelighedsbevis. Materialer i alt ca. kr. 700,-, dit behov aftales dog 
nærmere med underviser (passer, plotter, søkort m.m.)
Sted: Sejlklubben Mou Bro, Fjordvej 30, 9280 Storvorde
Tid: 26-27. januar, 9-10. februar, 2-3. marts og 16-17. marts. 2019. Alle dage kl. 10.00 - 16.00
Pris: kr. 1.900,-
 
Tilmelding www.nord.aof.dk eller tlf. 7213 2301. 
Duelighedsbevis til ar@aofnord.dk eller tlf. 2961 7722
Husk at oplyse din mailadresse.

I SAMARBEJDE MED: 
EGENSE SEJLKLUB
SEJLKLUBBEN MOU BRO
HALS BÅDELAUG


