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Sejlerskolen

Kursuskatalog 2021
Sejlerskolen tlbyder i perioden 2021 de nedenfor listet kurser for sejlklubbens kktve medlemmer. Med
tlbuddet styrkes sikkerded o frrdi deder tl søs i overensstemmelse med sejlklubbens formll.

Tilmeldin
Tilmelding tl lle kurseur eur bindende, heurkndeur om osnningeur tl ind øbne kndeurvisningsm neuri leur.
Tilmeldin tl kurser fortk es ved denvendelse tll
Sejlerskolecdef Niels Erik Nielsen, e mkill spurve4@stofknet dk eller mobill 61285378

Betklin
Betklin for kursus sker tl sejlklubbens kksserer ved tlmeldin . Undervisnin smkterikler kfre nes
li eledes med kkssereren umiddelbkrt efer modtk else.

Pladserne på de forskellige kurser besætes efer ffrss l lflle princippes.
Sejlerskolen forbeholder sig res l ændringer i prograllest, særlig ifl. Corona
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Kursus 1. Fritdssejleruddknnelse (dueli dedsbevis4 – Den prkktske del, undervisnin i sejlkds med
sejlbld.
Forlåles led kurses er as henvende sig l voksnet, der gerne vil lære as sejle eller blive endnu bedre l as
sejle led sejl.
Undervisningen er lretelags over en soårig periode. Des ffrsse år lærer lan des grundlæggendet, sol giver
dig indsigs i sejladst, personlig sikkerhed og sflandskab. Des andes år indfves des der er nfdvendigs for
sikker sejlads led sejl. Perioden afslutes led prak sk prfve l duelighedsbevis led censor fra
Sffarssssyrelsen.
Den prak ske sejlads foregår led lek oner på 3 ler en gang ol ugen fra prilo laj l udgangen af
sepselber. Der sejles led eferliddagshold i dsrulles 1500 – 1800 eller afenhold 1800 -2100 efer en
nærlere lretelags plan. Eleverne opdeles i hold på 2-3 elever led en af sejlerskolens inssruksfrer.
Derudover skal eleverne være led l as klargfre og afrigge båden ffr og efer sejlsæsonen.
Kurses ssarser prilo april 2021 l ledio oksober 2021t, afruds af sollerferie i juli låned.
Prisen er 900 kr. Endvidere lå påregnes es gebyr på 300 kr. for prfven + 80 kr. l korsest, hvis du i forvejen
har bessåes den prak ske prfve.
Besaling afregnes led sejlklubbens kasserer.
Tilmeldin se ovenfor under tlmeldin
Tilleldingen skal være foresages senest den 25. mkrts 2021.
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Kursus 2. Fritdssejleruddknnelsen (dueli dedsbevis4 – Den teoretske del – nkvi kton m.m.
Dete kursus henvender sig både l losorbådsffrert, senior- og ungdolssejlere.
Kurses gennelgår naviga ont, sfvejsreglert, forebyggelse lod brandt, sals beskytelse af havliljf l.l.
Kurses afslutes led prfve ved censor jf. Sffarssssyrelsens bessellelser.
Der lå påregnes en del hjellearbejde.
Kurses stkrter trsdk den 5. oktober 2021 kl. 1900-2200 i klubbens ungdolsafdeling og lfber hver rsdag
afen frel l rsdag den 22. larss 2022t, hvor der aholdes prfve. aaksilul delsagelse 1 elever.
Kurses kosser 1300 kr.t, heri er inkluderes udgifer l undervisningslaseriale. Endvidere lå påregnes es
gebyr på 350 kr. for prfven + 80 kr. l korsest, hvis du i forvejen har bessåes den prak ske prfve.
Inssruksfr er Poul Chrissensen
Besaling afregnes led sejlklubbens kasserer.
Tilmeldin se ovenfor under tlmeldin
Tilleldingsfriss er senest den 23. september 2021
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Kursus 3. Tovvrrkskursus
Kurses henvender sig l nybegynderen eller den erfarende sejler/losorbådsffrer der fnsker as lessre des
prak ske arbejde led knob og sov.
Der gives desuden råd og vejledning l repara on af forsfjningert, sol eleverne er velkollen l as
ledbringe.
Der er krav ol linilul 10 delsagere.
Kurses aholdes sfndag den 14. larss 2021 fra kl. 0900 l kl.1300 i klubbens ungdolsafdeling.
Der lå forudses olkossninger l laserialer og des nfdvendige værksfj.
Inssruksfrer er Jan Jensen
Tilmeldin se ovenfor under tlmeldin
Tilleldingsfriss er senest den 25. februkr 2021.

Pladserne på de forskellige kurser besætes efer ffrss l lflle princippes.
Sejlerskolen forbeholder sig res l ændringer i prograllest, særlig ifl. Corona
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Kursus 4. VHF kursus
Kurses henvender sig l de sejlere og losorbådsffrer sol fnsker as sage VHF/SRC-cer ikas.
Kurses ssarser landag den 8. februar 2021 kl. 1830-2100 og forlfber hver landag frel l prilo april 2021.
Der aholdes prfve ul lo april 2021.
Prisen for kurses udgfr ca. 400 kr. for boglaserialet, her l koller eksalensgebyr p.s. 475 kr.

Kurses er udsas pga. corona-ressrik oner
Inssruksfr er Jan JensenPris for boglaseriale afregnes led sejlklubbens kasserer
Tilmeldin se ovenfor under tlmeldin
Tilleldingsfriss er senest den 21. jknukr 2021.
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Kursus 5. Kkpsejlerkursus (teori4
Forlåles led kurses er as hjælpe dig gods i gang led kapsejlads eller hjælpe dig led as få lere ud af din
delsagelse i onsdags kapsejladserne sol både gass eller skipper.
Kurses er es seorikursust, der vil give dig værksfjer og hjælper dig på vej l as blive en erfaren kapsejler.
Kurses er obligasorisk for de der skal på kapsejlerkursus praksis.
Kurses afslutes led en srilafent, hvor du kan få konsrolleres dine sejl og bådens srilt, så du er klar l
onsdagssejladserne.
Kurses sager udgangspunks i Dansk Sejlunions bog - ”kol gods i gang led kapsejlads”.
Kurses aholdes onsdag den 7.t, 14. og 21. april 2021 fra kl. 1900 l 2100. Trilafen aholdes landag den 3.
laj 2021 fra kl. 1900 l 2100.

Prisen for kurses er ca. 140 kr. l boglaseriale. Inssruksfr er
Sseen Graves
Boglaseriale afregnes led sejlklubbens kasserer
Tilmeldin se ovenfor under tlmeldin
Tilleldingsfriss er senest 26. mkrts 2021.

Kursus 6. Kkpsejlerkursus(prkksis4
Forlåles led kurses er as uddanne dig sol ikke sejler kapsejlads i egen båd l kapsejlert, både sol gasst,
ssyrland og sak ker. Kurses er en udbygning af kursus 5 kapsejlerkursus tseori..
Des er obligasoriskt, as du er led på eller har gennelgåes kursus 5 for as delsage på dete kursus.
Undervisningen foregår i sejlklubbens Solingt, hvor du er led l as forårsklargfring af bådent, esablere og
jussere rig og insrille sejlene under sejllads og udfve kapsejladssak k i praksis under onsdagssejladserne.
Ligeledes er du led l as afrigge båden efer sejlsæsonen.
Kurses ssarser 7. april 2021 led delsagelse i kursus 5. Her afales led inssruksfr de prak ske opgaver
vedrfrende klargfring af undervisningsbåd.
Inssruksfr Jfrgen Andreasen
Tillelding se ovenfor under llelding
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Tilleldingsfriss er senest 26. mkrts 2021

Kursus 7. Drif o vedli edold kf bldmotor.
Kurses er under revision
Kursus nr. 8. Speedbldskørekort
Forlåles led kurses er as lbyde de af klubbens ledleller der har behov speedbådskfrekorst, sol er
lovplig gs led krav ol uddannelse for ffrere af visse losordrevne planende fri dsfarsfjer led en
skroglængde under 15 leser.
Kurses aholdes over 3 lfrdage:
Lfrdag den 1. laj 2021 kl. 0900-1300
Lfrdag den 8. laj 2021 kl. 0900-1300
Lfrdag den 15. laj 2021 kl. 0900-1300. Fra kl. 1400 afæggelse af prfve.
Der er plads l lax. personer på kurses og der skal være lin. 3 personer.
Inssruksfr: Jan Jensen
Pris : 750kr.t, her l koller gebyr p.s. 300kr. for prfve + 80kr. l korses.
Besaling afregnes led sejlklubbens kasserer.
Tilmeldin se ovenfor under tlmeldin
Tilleldingsfriss seness sfndag den 8. kpril 2021 kl. 1800
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