Sejlerskolen

Kursuskatalog 2019-2020
Sejlerskolen tllbyer i perioyen 2019-2020 ye neyenfor listet kurser for sejlklullens aktie meylemmer.
Mey tlluyyet stbrkes sikkerhey- og frryigheyer tl søs i oierensstemmelse mey sejlklullens formll.

Tilmelying
Tilmelding tl alle kurser er bindende, herunder omkostninger tl indkkbte undervisningsmaterialerl
Tilmelying tl kurser fortages iey henienyelse tll
Sejlerskolechef Niels Erik Nielsen, e-maill spurie4@stofanet-yk eller molill 61285378

Betaling
Betaling for kursus sker tl sejlklullens kasserer iey tlmelying. Unyeriisningsmaterialer afregnes
ligeleyes mey kassereren umiyyellart efer moytagelse.

Pladserne på de forskellige kurser besætes eeer f rsr tl
lle principper.
Sejlerskolen forbeholder sig rer tl ændringer i progra
er.
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Sejlerskolen
Kursus 1. Frityssejleruyyannelse (yueligheysleiis5 – Den praktske yel, unyeriisning i sejlays mey
sejllly.
For åler ed kurser er ar henvende sig tl voksne, der gerne vil lære ar sejle eller blive endnu bedre tl ar
sejle ed sejl.
Undervisningen er tlretelagr over en roårig periode. Der f rsre år lærer an der grundlæggende, so
giver dig indsigr i sejlads, personlig sikkerhed og s andskab. Der ander år ind ves der der er n dvendigr
for sikker sejlads ed sejl. Perioden afslutes ed praktsk pr ve tl duelighedsbevis ed censor fra
S farrssryrelsen.

Den praktske sejlads foregår ed lektoner på 3 t er en gang o ugen fra pri o aj tl udgangen af
sepre ber. Der sejles ed eeer iddagshold i tdsru
er 1500 – 1800 eller aeenhold 1800 -2100 eeer en
nær ere tlretelagr plan. Eleverne opdeles i hold på 2-3 elever ed en af sejlerskolens insrrukr rer.
Derudover skal eleverne være

ed tl ar klarg re og afrigge båden f r og eeer sejlsæsonen.

Kurser srarrer pri o april 2020 tl

edio okrober 2020, afrudr af so

Prisen er 900 kr.
Beraling afregnes

ed sejlklubbens kasserer.

Tilmelying se oienfor unyer tlmelying
Til eldingen skal være forerager senest yen 24. marts 2020.

Pladserne på de forskellige kurser besætes eeer f rsr tl
lle principper.
Sejlerskolen forbeholder sig rer tl ændringer i progra
er.

erferie i juli

åned.
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Sejlerskolen
Kursus 2. Frityssejleruyyannelsen (yueligheysleiis5 – Den teoretske yel – naiigaton m.m.
Dete kursus henvender sig både tl

ororbådsf rer, senior- og ungdo ssejlere.

Kurser genne går navigaton, s vejsregler, forebyggelse
Kurser afslutes
Der

od brand, sa r beskytelse af hav ilj

ed pr ve ved censor jf. S farrssryrelsens besre

å påregnes en del hje

. .

elser.

earbejde.

Kurser starter trsyag yen 1. oktoler 2019 kl. 1900-2200 i klubbens ungdo safdeling og l ber hver trsdag
aeen fre tl trsdag den 24. arrs 2020, hvor der afoldes pr ve. aaksi u delragelse 16 elever.
Kurser kosrer 1300 kr., heri er inkluderer udgieer tl undervisnings areriale. Endvidere å påregnes er
gebyr på 300 kr. for pr ven + 80 kr. tl korrer, hvis du i forvejen har besråer den praktske pr ve.
Insrrukr r er Poul Chrisrensen
Beraling afregnes

ed sejlklubbens kasserer.

Tilmelying se oienfor unyer tlmelying
Til eldingsfrisr er senest yen 23. septemler 2019

Pladserne på de forskellige kurser besætes eeer f rsr tl
lle principper.
Sejlerskolen forbeholder sig rer tl ændringer i progra
er.
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Sejlerskolen

Kursus 3. Toiirrkskursus
Kurser henvender sig tl nybegynderen eller den erfarende sejler/ ororbådsf rer der nsker ar
praktske arbejde ed knob og rov.
Der gives desuden råd og vejledning tl reparaton af forr jninger, so
edbringe.
Der er krav o

ini u

en tl ar

10 delragere.

Kurser afoldes s ndag den 15.
Der

eleverne er velko

å forudses o kosrninger tl

arrs 2020 fra kl. 0900 tl kl.1300 i klubbens ungdo safdeling.
arerialer og der n dvendige værkr j.

Insrrukr rer er Jan Jensen
Tilmelying se oienfor unyer tlmelying
Til eldingsfrisr er senest yen 26. felruar 2020.

Pladserne på de forskellige kurser besætes eeer f rsr tl
lle principper.
Sejlerskolen forbeholder sig rer tl ændringer i progra
er.

esrre der
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Sejlerskolen

Kursus 4. VHF kursus
Kurser henvender sig tl de sejlere og
Kurser srarrer
april 2020.

ororbådsf rer so

nsker ar rage VHF/SRC-certikar.

andag den 3. februar 2020 kl. 1830-2100 og forl ber hver

andag fre

tl

andag den 6.

Der afoldes pr ve ult o april 2020.
Prisen for kurser udg r ca. 500 kr. for bog areriale, hertl ko
S farrssryrelsen.
Insrrukr r er Jan Jensen
Pris for bog areriale afregnes

ed sejlklubbens kasserer

Tilmelying se oienfor unyer tlmelying
Til eldingsfrisr er senest yen 23. januar 2020.

Pladserne på de forskellige kurser besætes eeer f rsr tl
lle principper.
Sejlerskolen forbeholder sig rer tl ændringer i progra
er.

er eksa ensgebyr p.r. 503 kr. tl
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Sejlerskolen
Kursus 5. Kapsejlerkursus (teori5
For åler ed kurser er ar hjælpe dig godr i gang ed kapsejlads eller hjælpe dig
delragelse i onsdags kapsejladserne so både gasr eller skipper.

ed ar få

ere ud af din

Kurser er er reorikursus, der vil give dig værkr jer og hjælper dig på vej tl ar blive en erfaren kapsejler.
Kurser er obligarorisk for de der skal på kapsejlerkursus praksis.
Kurser afslutes ed en rri ningsaeen, hvor du kan få konrrollerer dine sejl og bådens rri , så du er klar tl
onsdagssejladserne.
Kurser rager udgangspunkr i Dansk Sejlunions bog - ”ko

godr i gang

ed kapsejlads”.

Kurser afoldes onsdag den 8., 15. og 22. april 2020 fra kl. 1900 tl 2100. Tri ningsaeen afoldes trsdag
den 28. april 2020 fra kl. 1900 tl 2100.
Prisen for kurser er ca. 140 kr. tl bog areriale.
Insrrukr r er Sreen Graves
Bog areriale afregnes

ed sejlklubbens kasserer

Tilmelying se oienfor unyer tlmelying
Til eldingsfrisr er senest 26. marts 2020.

Kursus 6. Kapsejlerkursus(praksis5
For åler ed kurser er ar uddanne dig so ikke sejler kapsejlads i egen båd tl kapsejler, både so
sryr and og raktker. Kurser er en udbygning af kursus 5 kapsejlerkursus treori..
Der er obligarorisk, ar du er

gasr,

ed på eller har genne gåer kursus 5 for ar delrage på dete kursus.

Undervisningen foregår i sejlklubbens Soling, hvor du er ed tl ar forårsklarg ring af båden, erablere og
jusrere rig og inrri
e sejlene under sejllads og ud ve kapsejladsraktk i praksis under
onsdagssejladserne. Ligeledes er du ed tl ar afrigge båden eeer sejlsæsonen.
Kurser srarrer 8. april 2020 ed delragelse i kursus 5. Her aeales
vedr rende klarg ring af undervisningsbåd.
Insrrukr r J rgen Andreasen
Til elding se ovenfor under tl elding
Til eldingsfrisr er senest 27. marts 2020

Pladserne på de forskellige kurser besætes eeer f rsr tl
lle principper.
Sejlerskolen forbeholder sig rer tl ændringer i progra
er.

ed insrrukr r de praktske opgaver
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Sejlerskolen
Kursus 7. Drif og ieyligeholy af llymotor.
Kurser er under revision
Kursus nr. 8. Speeyllyskørekort
For åler ed kurser er ar tlbyde de af klubbens edle
er der har behov speedbådsk rekorr, so er
lovpligtgr ed krav o uddannelse for f rere af visse orordrevne planende fritdsfarr jer ed en
skroglængde under 15 erer.
Kurser afoldes over 3 l rdage:
L rdag den 9.

aj 2020 kl. 0900-1300

L rdag den 16.

aj 2020 kl. 0900-1300

L rdag den 23.

aj 2020 kl. 0900-1300. Fra kl. 1400 afæggelse af pr ve.

Der er plads tl

ax. 6 personer på kurser og der skal være

in. 3 personer.

Insrrukr r: Jan Jensen
Pris : 750kr., hertl ko
Beraling afregnes

er gebyr p.r. 300kr. for pr ve + 80kr. tl korrer.

ed sejlklubbens kasserer.

Tilmelying se oienfor unyer tlmelying
Til eldingsfrisr senesr s ndag yen 23. april 2020 kl. 1800

Pladserne på de forskellige kurser besætes eeer f rsr tl
lle principper.
Sejlerskolen forbeholder sig rer tl ændringer i progra
er.

