DUELIGHEDSBEVIS I SEJLADS FOR LYSTSEJLERE:

Er du interesseret i at
erhverve dig et
duelighedsbevis i sejlads for
lystsejlere, så oprettes der
et kursus igen denne vinter.
Henrik tilbyder undervisning
i det teoretiske pensum til
opnåelse af
duelighedsbevis. Har du
bestået den praktiske
prøve, kan du ved bestået
teori eksamen få et
duelighedsbevis i sejlads.
Kurset åbnes i muligt omfang for deltagere fra de øvrige klubber på havnen.
Er du interesseret, så mød op i Sejklubbens klubhus tirsdag den 25 SEP kl. 1900,
hvor Henrik vil give en mere omfattende orientering om undervisningens indhold og
tilrettelæggelse. Kurset vil have et omfang på ca. 40 lektioner fordelt hen over vinteren.
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 1-2 timer afhængigt af spørgelyst.
Har du spørgsmål til kurset inden den 25. så skriv eller ring til Henrik på mail:
henriander01@gmail.com eller på telefon 5099 8421.

VHF CERTIFIKAT
Igen i den kommende vintersæson har vores fantastiske lærer, Poul Erik Hansen erklæret
sig villig til at give et kursus i radiotelefoni med henblik på at erhverve et VHF-certifikat, et
såkaldt SRC certifikat. Certifikatet er obligatorisk for at man må anvende en VHFradio,
en EPIRP eller en SART ombord i sin båd.
En forudsætning for at kurset gennemføres er, at der tilmeldes mere
end 6 elever. Det er tillige en forudsætning, at man råder over en PC
og mailadresse, da alle opgaver vil blive formidlet via mail. Kurset vil i
givet fald blive afviklet over fem aftener á ca. 3 timer i perioden fra
februar til april 2019.
Er du interesseret så mød op den 25. september 2018 kl. 1900 i Sejlklubbens klubhus
hvor der vil blive formidlet supplerende information og hvor vi kan se, hvor stor interesse,
der er. Er du forhindret den 25. kan du maile til: henriander01@gmail.com eller du kan
ringe til Henrik på 50 99 84 21.

