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Steen & John  

 
 

Indledning 

Thurø Sejlklub (TSK) har etableret en sejlerskole, der nu har kørt 

nogle år med stadigt stigende succes. Primært har formålet været at 

oplære nye sejlere i alderen fra 20+. Det har vist sig at en stor del af 

sejlerskole medlemmerne er i alderen 30+ og når de først har fået 

duelighedsbevis ønsker de at fortsætte deres sejlermæssige udvikling ikke 

nødvendigvis i samme retning. Det giver anledning til at overveje 

sejlerskolens fremtidige mission i Thurø Sejlklub 

Vision for sejlerskolen 

TSK-Sejlerskolens overordnede vision er: 

• at udbrede kendskabet og glæden ved sejlsportens mange 

muligheder gennem deltagelse i sejlerskolens undervisning 

• at skabe gode og dygtige sejlere med øje for sikkerhed, naturen, 

miljøet, samarbejdet på en sejlbåd og det sociale netværk 

mellem sejlere. 

• at tiltrække og fastholde nye medlemmer i sejlklubben 

Visionsuddybelse 

Visionen for Sejlerskolen er at tiltrække voksne (20+) ikke-sejlere ved 

at bibringe den sejlerglæde den enkelte måtte finde frem til, så de ønsker 

medlemskab i Thurø Sejlklub og fortsat ønsker at drive aktiv sejlads. 

Elever der starter på sejlerskolen uden forudgående kendskab til 

sejlads, skal blive i stand til at føre en mindre sejlbåd på tryg vis.  
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Visionen er også at etablere uddannelse for andre medlemmer af TSK, 

hvor der er tilstrækkelig medlemsopbakning til videre udvikling. 

Missionen for sejlerskolen 

Missionen for sejlerskolen er at bibringe den enkelte sejlerskoleelev 

tilstrækkelige færdigheder til at kunne færdes sikkert på havet. Derudover 

vil sejlerskolen og udvikling af den enkelte søge at bibringe et klart billede 

for den enkelte elev, hvad sejlerglæden består af for den enkelte elev 

gennem en alsidig og varieret sejlads og undervisning.  

Sejlerskolen vil etablere varieret sejlads for den enkelte elevgruppe 

ved anvendelse af de til enhver tid eksisterende klubbåde, samt private 

både, der kan stilles til rådighed. Variation i sejlads både som begynder 

såvel som mere øvede er særdeles væsentligt. 

Formålet med sejlerskolen 

Formålet med sejlerskolen har flere trin afhængigt af, hvor den enkelte 

elev befinder sig i sin sejlerudvikling 

Sejlklubben 

Formålet for TSK er at sikre en stabil tilgang af aktive sejlere, samt at 

kunne fastholde dem i klubben på længere sigt.  

TSK ønsker derfor at være ideskabende og udviklende for det enkelte 

medlem så aktiviteten for sejlads og klubliv bliver bedst mulig. 

Det har mange sejlere sandet. Det være sig som kapsejlere eller 

tursejlere, som gaster eller som skipper. Sejlglæden, uanset hvad den 

enkelte definerer det som, er så positiv en oplevelse at mange mennesker 
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skal have deres løbende dosis. Derfor er en af hjørnestenene i sejlerskolen 

at den enkelte elev bliver opmærksom på og dyrker den sejlads, der for 

eleven giver sejlglæde. 

Derfor ønsker TSK’s Sejlerskole dels at tilbyde sejladsmæssig 

uddannelse til elever uden uddannelse i sejlads, såvel som mere udvidet 

uddannelse og træning for elever med et godt grundlæggende 

sejladskendskab. 

Den enkelte elev 

• Er sejlads overhovedet noget for mig? 

• Hvorledes lærer jeg de mest basale ting i sejlads og hvordan bliver 

jeg i stand til på sikker vis at føre en sejlbåd? 

• Hvordan kan jeg udbygge mine færdigheder og hvad er det der 

bringer mig glæde ved sejlads? 

Mål for Sejlerskolen 

• Sejlerskolens mål er en stabil elevmasse på 30 elever 

• Der annonceres på hjemmeside, avisartikel m.v. om afholdelse af 

introduktionsmøde om foråret 

• Der afholdes introduktionsmøde for nye sejlere, hvor der oplyses om, 

hvad sejlerskolen står for og gerne vil opnå. 

• Der afholdes opstartsmøde i sejlerskolen, hvor nye og tidligere elever 

fordeles, hvad man skal medbringe og forberede sig på. Den enkelte 

elev skal forinden mødet fremsende en meddelelse om hvilken erfaring 

eleven har og hvad eleven forventer af sæsonen (se bilag A). 
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• Eleven kan tidligst gå op til duelighedsbevis ved 2. Års afslutning og 

eleven indstilles af sin instruktør. 

• 2. Års eleverne cirkulerer månedsvis mellem skibene efter 1/2 år for at 

få varians i sejladsen.  

• 1. Års elever har samme instruktør 

• Der arrangeres forår og efterår 1 heldagstur med forskellige opgaver 

• Der undervises i navigation til duelighedsbevis i løbet af 

vinteren(externt) på AOF 

• Der undervises i anden sejlads/meteorologi/motorlære etc. efter behov 

Resurser 

Menneskelige resurser 

Menneskelige resurser har vi i TSK. Masser. Der har været en god 

tilgang af instruktører, hvilket kan give en god varians i undervisningen, 

hvis der skiftes instruktører og elever imellem. 

Materielle resurser 

TSK råder over betydelige materielle resurser 

1. 3 følgebåde. Der kan dog være resursesammenfald med 

ungdomsafdelingen 

2. 1 Int. 806 

3. 4 solinger 

4. 3 J-70 ere 
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5. Undervisningsmateriel og undervisningsrum 

6. Private både der stilles til rådighed i varierende omfang 

Tid og pladsmæssige resurser 

En udvidelse af sejlerskolen vil stille krav til en struktureret anvendelse 

af skibe, instruktører, følgebåde og opland(parkering). Undervisningen har 

indtil videre været lagt om tirsdagen samtidigt med at ungdomsafdelingen 

har brug af følgebåde, jolleplads og måske undervisningsrum 

Økonomiske resurser 

Sejlerskolen har indtil videre været selvfinansierende, hvilket den 

forsat skal være med betaling for brug af klubgrej, klubbåde m.v. 

Ligeledes vil en række kurser kunne tages hos andre udbydere, hvor 

kursisterne så mødes regelmæssigt for at udveksle erfaringer i 

kursusperioden 

Økonomi for 2016 

Resultat 2016     

    

23 elever a 600 kr.  13.800 

Undervisningsmateriale -1.890 

Leje Af 4 solinger og 1 806 -8.000 

Diverse   -643 

Resultat   3.267 
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Budget for 2017 

Indtægter og udgifter 2017   

    

17 elever   15.300 

Informationsmøde  -500 

Undervisningsmaterialer -1.500 

Leje af 4 solinger  -6.000 

Leje af 1 J70  -2.000 

Vedligehold/reparation af 806 -2.500 

Diverse udgifter  -1.500 

Resultat    1.300 
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Sejlerskolens elementer 

Se efterfølgende figur 1 for et overblik over opbygningen 

Grundskole. 

Grundskolen er for primært for nye sejlere eller sejlere uden 

duelighedsbevis, der ønsker et bedre grundlag for at føre et 

sejlskib i godt vejr.  

Sejlerskolen består af en række erfarne instruktører og en række 

elever på forskelligt niveau, se bilag A. Eleverne skal som udgangspunkt 

gennem en grundskole afsluttende med et duelighedsbevis på 2 

sejlsæsoner. 

1. år på sejlerskolen starter ved forårsstart med praktisk sejlads. Der 

tilstræbes min. 12 lektioner over sæsonen. Eleverne deltager i bådens til- 

og afrigning, vedligehold, håndtering af båden i moderate vindforhold, 

samt benævnelser, sprog og kommandoer. Endvidere deltages i opøvelse 

af sikkerhedsmæssige aspekter. Fra ca. September deltager eleverne i 

den teoretiske del der afsluttes i foråret med den teoretiske del af 

duelighedsbeviset. 2.sæson i praktisk sejlads starter ved sæsonstart i maj 

og afsluttes ultimo september efter 10-12 lektioner med aflæggelse af en 

prøve i praktisk sejlads. Når både teoretisk og praktisk prøve er bestået er 

duelighedsbeviset bestået. Se nærmere beskrivelse i Bilag B.  

Mål:   

Duelighedsbevis og en praktisk erfaring der gør det muligt at 

sejle sikkert fra en position til en anden position i fornuftigt vejr 
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Udvidet uddannelse 

Udvidet uddannelse er såvel for sejlerskoleelever som for alle 

klubbens medlemmer. Den udvidede uddannelse er primært en 1-

årig udvidelse af de aspekter af sejladsen, der ønskes dybere 

indsigt i efter duelighedsbeviset. Øvelserne er primært af praktisk 

karakter om sommeren og teoretisk om vinteren.  

Mål: Opøvelse af en sikker færdighed i det pågældende 

segment 

Efteruddannelse. 

Herefter udbyder sejlerskolen elementer af forskellig art, hvis der er 

tilslutningsgrundlag blandt medlemmerne. I den udstrækning det er 

muligt anvendes eksisterende kurser også fra andre udbydere udbygget 

med de praktiske færdigheder, der indrulleres i uddannelsen.  

Mål: At bibringe den enkelte kursist de færdigheder 

kursisten ønsker og uddannelsesplanen foreskriver 

både af teoretisk og praktisk art. 
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Figur 1 
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1  Grundskole  Duelighedsbevis 

1. At give eleven et sikkert grundlag for at føre et sejlskib i 

almindeligt vejr 

2. At eleven afslutter 2. Sejlsæson med et duelighedsbevis. 

3. Se bilag B  

4. Varighed 2 sejlsæsoner 

Varighed af uddannelsen er 2 år for at sikre tilstrækkelig 

praktisk erfaring 

5. Eksterne resurser 

Teoretisk duelighedsbevis i sejlads ved aftenskoler e.l. efter 1 

sæsons praktik 

6. Interne resurser 

Praktisk sejlads 1 gang om ugen i min. 2 år med afslutning af 

praktisk duelighedsbevis 

7. Slutning 

Se bilag B 
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2b Udvidet bådfører Elektronisk navigation 

1. Beskrivelse af uddannelsen  

2. Mål med uddannelsen 

3. Indhold 

a. Teori 

b. Praktik 

4. Varighed 

5. Eksterne resurser 

6. Interne resurser 

7. Slutning 

 

 

 

 

(under udarbejdelse) 
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2c Udvidet bådfører VHF og intern kommunikation 

1. Beskrivelse af uddannelsen  

2. Mål med uddannelsen 

3. Indhold 

a. Teori 

b. Praktik 

4. Varighed 

5. Eksterne resurser 

6. Interne resurser 

7. Slutning 

 

(under udarbejdelse) 
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2d Udvidet bådfører Cevni kanalbevis 

1. Beskrivelse af uddannelsen  

2. Mål med uddannelsen 

3. Indhold 

a. Teori 

b. Praktik 

4. Varighed 

5. Eksterne resurser 

6. Interne resurser 

7. Slutning 

 

(under udarbejdelse) 
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2e Udvidet bådfører Meteorologi 

1. Beskrivelse af uddannelsen  

2. Mål med uddannelsen 

3. Indhold 

a. Teori 

b. Praktik 

4. Varighed 

5. Eksterne resurser 

6. Interne resurser 

7. Slutning 

 

(under udarbejdelse) 
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2f Udvidet bådfører Yachtskipper 3. Grad 

1. Beskrivelse af uddannelsen  

2. Mål med uddannelsen 

3. Indhold 

a. Teori 

b. Praktik 

4. Varighed 

5. Eksterne resurser 

6. Interne resurser 

7. Slutning 

 

(under udarbejdelse) 
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2g Udvidet bådfører Yachtskipper 1. Grad 

1. Beskrivelse af uddannelsen  

2. Mål med uddannelsen 

3. Indhold 

a. Teori 

b. Praktik 

4. Varighed 

5. Eksterne resurser 

6. Interne resurser 

7. Slutning 

 

(under udarbejdelse) 
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3a Udvidet gast El-lære 

1. Beskrivelse af uddannelsen  

2. Mål med uddannelsen 

3. Indhold 

a. Teori 

b. Praktik 

4. Varighed 

5. Eksterne resurser 

6. Interne resurser 

7. Slutning 

 

(under udarbejdelse) 
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3b Udvidet gast Maskinlære 

1. Beskrivelse af uddannelsen  

2. Mål med uddannelsen 

3. Indhold 

a. Teori 

b. Praktik 

4. Varighed 

5. Eksterne resurser 

6. Interne resurser 

7. Slutning 

 

(under udarbejdelse) 

  



 

19 

3c Udvidet gast Reparationsteknik og vedligehold 

1. Beskrivelse af uddannelsen  

2. Mål med uddannelsen 

3. Indhold 

a. Teori 

b. Praktik 

4. Varighed 

5. Eksterne resurser 

6. Interne resurser 

7. Slutning 

 

(under udarbejdelse) 
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4a Udvidet tursejler Sundhedslære 

1. Beskrivelse af uddannelsen  

2. Mål med uddannelsen 

3. Indhold 

a. Teori 

b. Praktik 

4. Varighed 

5. Eksterne resurser 

6. Interne resurser 

7. Slutning 

 

(under udarbejdelse) 
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4b Udvidet tursejler Ruteplanlægning 

1. Beskrivelse af uddannelsen  

2. Mål med uddannelsen 

3. Indhold 

a. Teori 

b. Praktik 

4. Varighed 

5. Eksterne resurser 

6. Interne resurser 

7. Slutning 

 

(under udarbejdelse) 
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4c Udvidet tursejler Sejlads i hårdt vejr 

1. Beskrivelse af uddannelsen  

2. Mål med uddannelsen 

3. Indhold 

a. Teori 

b. Praktik 

4. Varighed 

5. Eksterne resurser 

6. Interne resurser 

7. Slutning 

 

(under udarbejdelse) 
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5a Udvidet Kapsejlads grundlæggende 

1. Beskrivelse af uddannelsen  

2. Mål med uddannelsen 

3. Indhold 

a. Teori 

b. Praktik 

4. Varighed 

5. Eksterne resurser 

6. Interne resurser 

7. Slutning 

 

(under udarbejdelse) 
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5b Udvidet Kapsejladsregler 

1. Beskrivelse af uddannelsen  

2. Mål med uddannelsen 

3. Indhold 

a. Teori 

b. Praktik 

4. Varighed 

5. Eksterne resurser 

6. Interne resurser 

7. Slutning 

 

(under udarbejdelse) 
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5c Udvidet Kapsejler Fart og trim 

1. Beskrivelse af uddannelsen  

2. Mål med uddannelsen 

3. Indhold 

a. Teori 

b. Praktik 

4. Varighed 

5. Eksterne resurser 

6. Interne resurser 

7. Slutning 

 

(under udarbejdelse) 
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5d Udvidet kapsejler Strategi og taktik 

1. Beskrivelse af uddannelsen  

2. Mål med uddannelsen 

3. Indhold 

a. Teori 

b. Praktik 

4. Varighed 

5. Eksterne resurser 

6. Interne resurser 

7. Slutning 

 

(under udarbejdelse) 
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5e Udvidet kapsejler Dommeruddannelse 

1. Beskrivelse af uddannelsen  

2. Mål med uddannelsen 

3. Indhold 

a. Teori 

b. Praktik 

4. Varighed 

5. Eksterne resurser 

6. Interne resurser 

7. Slutning 

 

 

(under udarbejdelse) 
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Bilag A   Sejladsnivaeu 

Elevens navn: ________________________________________ 

Sejladserfaring (antal år) 

 

Nautiske eksaminer 

Nautisk bevis Bestået i år 

Speedbådsbevis  

Duelighedsbevis  

Yachtskipper 3  

Yachtskipper 2  

Yachtskipper 1  

 

Erfaring i Bådtype 

Kølbåd (Type/år) 

 

Jolle (Type/år) 

 

Flerskrog(Type/år) 
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Bilag B Duelighedsbevis 

 

Duelighedsprøven  
Tager du en duelighedsprøve, får du klar besked om sikkerhed til søs.  
 

Har du en båd, eller tænker du på at få det, må du ikke undlade at lære noget 
om at sejle.  

 
Undervisningen er skræddersyet nye fritidssejlere. Du lærer noget om 

søvejsregler, navigation, søsikkerhed, forebyggelse og bekæmpelse af brand i 
mindre fartøjer og beskyttelse af havmiljøet. 

 
For at kunne bestå prøven, må du regne med noget hjemmearbejde. 

 
Der må påregnes udgifter til materialer, bøger, sikkerhedskursus, evt. 

aftensejlads og eksamensgebyr. 
 

Læs mere om duelighedsprøven her: 
 
1 Hvilke emner indeholder duelighedsprøven? 

2 Hvad skal jeg kunne for at bestå duelighedsprøve i sejlads for 
fritidssejlere? 

3 Rammer for den praktiske prøve 
4 Hvordan aflægger jeg prøve? 

5 Får jeg et bevis, når duelighedsprøven er bestået? 
6 Kan jeg også få et sønæringsbevis? 

7 Hvor meget koster det, at gå op til en duelighedsprøve 
8 Bliver min duelighedsprøve registreret? 

9 Skal jeg medbringe legitimation? 
10 Hvad nu hvis jeg dumper? 

11 Hvor skal jeg henvende mig for at få undervisning?  
1. Hvilke emner indeholder duelighedsprøven?  

Søfartsstyrelsen fastlægger kravene for opnåelse af "Duelighedsprøve i sejlads 
for fritidssejlere".  

 
Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere består af en teori- og en 

praktikprøve omfattende:  
 
TEORI  

 
1. Søvejsregler  

2. Navigation  
3. Søsikkerhed  

4. Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer  
5. Beskyttelse af havmiljøet  

 
PRAKTIK  

 
6. Fartøjskendskab  

7. Styring og manøvrering af et mindre fartøj  
8. Fritidsfartøjers maskineri  
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2. Hvad skal jeg kunne for at bestå duelighedsprøve i sejlads for 
fritidssejlere?  

 
Teori  

Teoridelen af duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere kan afholdes delvis som 
skriftlig prøve, men skal omfatte en individuel mundtlig overhøring i 

søvejsreglerne. Teoriprøven omfatter:  
 

1) Søvejsregler  
2) Terrestrisk navigation  

3) Søsikkerhed  
4) Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer  

5) Beskyttelse af havmiljøet  
 

1) Søvejsregler  Du skal være bekendt med indholdet i den seneste udgave af 

"De internationale søvejsregler". Udover at være bekendt med de almindelige 
bestemmelser i søvejsreglernes afsnit I skal du   

• kunne identificere forskellige kategorier af skibe ud fra førte lanterner og 
dagsignaler,  

•   
• kunne gøre rede for, hvorledes man ved hjælp af gentagne pejlinger kan 

afgøre, om der er fare for sammenstød med observerede skibe,  
•   
• kunne - i tilfælde af fare for sammenstød - afgøre, hvilket skib der har 

vigepligt, og angive, hvorledes eget skib skal forholde sig,  
•   

• kunne redegøre for forholdsregler under nedsat sigtbarhed,  
•   

• kunne identificere lydsignaler for forskellige kategorier af skibe i forskellige 
situationer,  

•   
• kunne redegøre for sejlads i snævre løb samt i og i nærheden af 

trafiksepareringsområder,  
•   

• være bekendt med, at der findes særlige regler for sejlads i indre danske 
farvande, gennem broer, i havne m.v., og hvor oplysninger om disse 

regler kan findes,  
•   

• kunne nødsignalerne. 
Du skal endvidere kunne redegøre for søvejsreglernes krav om behørigt udkig, 

for skibsførerens ansvar, samt de almindelige bestemmelser om vagthold i 
skibe. Til dette hører bl.a. emnerne: 
• forsvarlig bemanding,  

•   
• behørigt udrustet fartøj, herunder betydningen af korrekt lanterneføring,  

•   
• sejlads i nærheden af hurtigfærger, stærkt trafikerede områder m.v.,  

•   
• alkohol, euforiserende stoffer og sløvende medicin,  

•   
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• pligt til at hjælpe andre fartøjer og personer i nød. 
2) Terrestrisk navigation  

Du skal kunne redegøre for følgende: 
• kompassets inddeling, begreberne styret kurs, misvisning og deviation, sejlet 

kurs og beholden kurs,  
• sammenhæng mellem tid, fart og distance,  

• begreberne sejlet og beholden fart/distance, loggen, loddet,  
• bestikberegning,  

• søkortets indhold og brug,  
• farvandsafmærkning efter IALA-system A,  

• stedliniebegrebet og de terrestriske stedlinier: mærke, pejling og afstand,  
• stedbestemmelse ved samtidige stedlinier,  

• stedbestemmelse ved brug af GPS navigator inkl. korrektion for kort datum, 
• planlægning af sejlads ved udlægning af rutepunkter (waypoints). 

Du skal være bekendt med og anvendelsen af følgende publikationer: 
• Fiskeriårbogen, Havnelodsen, Den danske lods og Kort 1.    

Du skal desuden kunne redegøre for, hvorledes man kan indhente informationer 

om vejrudsigten for det aktuelle farvandsområde.  
 

 
3) Søsikkerhed  

Du skal være bekendt med:  
• anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr (redningsvest, livline mv.),  

• anvendelse af kollektivt redningsudstyr (flåde),  
• betydningen af at undgå afkøling,  
• indpakning af kuldeskadet person,  

• organisationen af søredning i Danmark og tilstødende farvande,  
• forholdsregler for at undgå unødige eftersøgninger, 

• indholdet af Søsportens Sikkerhedsråds pjecer,  
• hvorledes hjælp tilkaldes, såvel telefonisk som over radio. 

4) Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer  
Du skal være bekendt med: 

forebyggelse af brand i fartøjets brændstof,  
forebyggelse af brand i fartøjets tekniske installationer i øvrigt,  

faren ved rygning i køjen,  
anvendelsen af brandslukningsudstyr der er hensigtsmæssigt i mindre 

fartøjer. 
5) Beskyttelse af havmiljøet  Du skal være bekendt med reglerne for 

beskyttelse af havmiljøet (olieudslip, affald, gråt- og sort lænsevand, kemikalier 

etc.) og med fredningsbestemmelserne.   Bemærkninger  Du bør forud for 

prøven have fået demonstreret 
• forskellige typer redningsveste, inkl. oppustelige,  

• en redningsflåde,  
• brugen af brandtæppe,  

• brugen af transportable ildslukkere (vand, pulver, CO2). 
Praktik  Praktikdelen af duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere begynder 

med tilrigning af fartøjet, hvorefter det pågældende fartøjs plads forlades. 

Prøven afholdes til søs og afsluttes igen på fartøjets plads. Nødvendig besætning 
for at sejle båden må være om bord, men prøveaflæggeren er fører af fartøjet 

under prøven.   Praktikprøven omfatter:   6) Fartøjskendskab   7) Styring 

og manøvrering af et mindre fartøj   8) Fritidsfartøjers maskineri  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6) Fartøjskendskab  Inden fartøjet forlader sin plads, skal du vise et sådant 

kendskab til fartøjets konstruktion og udrustning, at du kan forestå klargøring til 

sejlads. Herunder skal du sikre dig, 
• at fartøjet er gjort søklart,  
• at sikkerhedsudrustningen er på plads og i orden,  

• at sejl og/eller motor er klar til brug,  
• at alle ombordværende har den fornødne personlige sikkerhedsudrustning og 

er vidende om anvendelsen af denne og,  
• at besætningsmedlemmerne er klar over deres rolle under sejladsen. 

Du skal have kendskab til almindelig anvendelse af knob og stik. Dette 
demonstreres ved, at fortøjninger, fald, skøder mv. behandles korrekt i alle 

forekommende situationer. Du skal endvidere kunne redegøre for 
sikkerhedsudrustningens brug.     

7) Styring og manøvrering af et mindre fartøj  Du skal kunne:  

• afgå fra og anløbe kaj eller bro med pæle,  

• styre efter kompas og fjerntliggende punkter, 
• styre efter mærker overét,  

• tage højde for strøm og vinds påvirkning af sejladsen, 
• foretage en mand-over-bord manøvre efter følgende retningslinier:  

◦ Prøveholderen udkaster "mand-over-bord bøjen" (MOB-bøjen). 
Samtidig varskoes: "Bjærgemærs over bord". Der lægges vægt på, 

at du viser selvstændigt initiativ og foretager følgende:  
▪ Så hurtigt som muligt kaster en redningskrans ud til MOB-bøjen. 

Dette kan evt. blot markeres. 
▪ Etablerer udkig efter bøjen. 

▪ Forbereder grej til indfangning og ombordtagning af en 
overbordfalden (line, evt. fortøjning o.lign., men IKKE 

bådshage). 
▪ Foretager en sådan manøvre, at fartøjet kommer helt hen til 

bøjen og ligger stille ved den i så lang tid, at det er realistisk 
f.eks. at få en line rundt om en overbordfalden. Bøjen må 
ikke påsejles eller samles op ved hjælp af en bådshage. 

Du skal desuden kunne redegøre for, hvorledes en bevidstløs person kan 
bjærges ombord i det til prøven anvendte fartøj med anvendelse af den aktuelle 

besætning minus en person.   Såfremt prøven aflægges i sejlbåd skal du 

endvidere demonstrere kendskab til:   
• sætning, bjærgning og rebning af sejl,  

• trimning af sejl under såvel rumskøds- som bidevindssejlads,  
• stagvending og bomning. 

Du skal kende til almindelige maritime udtryk som styrbord, bagbord, agter, luv, 
læ etc. og kunne redegøre for:  

• hvorledes en slæbetrosse til / fra andet skib kan fastgøres om bord i eget 
fartøj,  

• hvorledes anker og drivanker anvendes,  
• fartøjets begrænsninger i dårligt vejr,  

• hvorledes personers placering om bord er af betydning for sikker sejlads, 
specielt i dårligt vejr,  

• betydningen af at være opmærksom på forskellige farer for sejladsen, f.eks. 
bundgarn, drivgarn, drivtømmer,  

• forholdsregler i forbindelse med optrækkende byger,  
• vejrudsigtens indhold på prøvetidspunktet for det farvandsområde prøven 
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afholdes i. 
8) Fritidsfartøjers maskineri  Du skal demonstrere kendskab til:   

• måling af brændstofbeholdningen om bord og beregning af fartøjets 
rækkevidde under forskellige omstændigheder,  

• motorens brændstoftilførsel og evt. tændingssystem. Ved dieselmotor skal der 

kunne redegøres for udluftning af brændstofsystemet,  
• motorens smøreoliebeholdning og supplering heraf,  

• kontrol af motorens kølesystem. 
Du skal kunne:   

• starte og stoppe motoren,  
• omskifte mellem frem og bak samt fritstille skruen,  

• regulere skruens effekt (omdrejninger / stigning),  
• nødstoppe motoren. 

Såfremt den øvrige prøve udelukkende afholdes for sejl, behøver det fartøj, som 
motordelen af prøven afholdes i, ikke at forlade kajen.    

Bemærkninger  Hele prøveforløbet gennemføres under iagttagelse af 

søvejsreglerne, herunder med specielt fokus på vagthold, behørig udkig og 

vigereglerne.   Du skal desuden have et kendskab til pensum fra teoriprøven 

herunder søredning, forebyggelse og bekæmpelse af brand og beskyttelse af 
havmiljøet, baseret på f.eks. Søsportens Sikkerhedsråds pjecer.   Personer, der 

har bestået "Prøven for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer (speedbåde)", 

anses tillige for at have bestået praktikprøven til "Duelighedsprøve i sejlads for 
fritidssejlere".   Personer, der alene har bestået praktikprøven til 

"Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere" anses ikke for at have bestået 

"Prøven for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer".     

 

3.Rammer for den praktiske prøve   Hvilke krav stilles der til 

prøvefartøjet?  Prøven skal afholdes i et fartøj, der opfylder følgende 

betingelser:   

• vandlinielængden skal være mindst 4,5 m,  
• skroglængden skal være under 15 m,  

• maskineffekt på mindst 3,5 kW (4,5 hk). Dog kan det vælges at aflægge 
prøven i et fartøj uden maskineri. I så tilfælde skal den del af prøven, der 

vedrører fritidsfartøjets maskineri aflægges i et andet fartøj, der dog ikke 
behøver at opfylde vandliniekravet på mindst 4,5 m. Maskinen kan være 
en påhængsmotor.  

• fartøjet skal være udrustet med kompas, der kan ses fra styrepladsen, og som 
er velegnet til at styre efter.  

• fartøjet skal i øvrigt have en sådan konstruktion og størrelse, at det efter 
prøveholderens skøn stiller rimeligt store krav til føreren om beherskelse 

af almindelige principper for manøvrering. 
Er fartøjet, som prøven aflægges i, forsynet med såvel sejl som motor, 

bestemmer du selv, under hvilket fremdrivningsmiddel prøven skal aflægges, 
f.eks. at manøvrer uden for havn bliver foretaget for sejl, men at havnemanøvre 

gennemføres for motor.   Valget af fremdrivningsmiddel i forbindelse med 

prøvens afholdelse skal dog være i harmoni med bådens hele karakter. En prøve 
i f.eks. en folkebåd med påhængsmotor bør aflægges for sejl, medens en større 

sejlbåd med indbygget kraftig dieselmotor meget vel kan gennemføre 
havnemanøvrer for maskine og manøvrere uden for havnen for sejl. I tilfælde 

af, at prøveaflæggelsen finder sted i sejlbåd med egentlig motorinstallation, skal 
kendskabet til fritidsfartøjets maskineri demonstreres om bord i prøvefartøjet. 
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Du må om nødvendigt selv stille fartøj til rådighed ved prøven.    

Hvilke krav stilles der til mand-over-bord bøjen?  Til brug for prøven skal 

der medtages en MOB-bøje. Til prøven er udformningen af denne bøje fri, den 

skal dog flyde lavt i vandet.   Det anbefales, at manøvren også øves med et 

emne, der i størrelse og vægt ligner en person liggende i vandet således, at der 
kan trænes i bjærgning af en bevidstløs person. Dette kan f.eks. være en 

"udstoppet" kedeldragt iklædt en redningsvest.   

Hvad med vejret under prøven?  Vejrforholdene under prøven må være af 

en sådan karakter, at de stiller rimelige krav til prøveaflæggeren. Således vil 
vindstyrker under ca. 4 m/s normalt ikke være tilstrækkeligt, ligesom 

vindstyrker over 12 - 14 m/s normalt vil være grund til at udskyde prøven. 
  Bemærkninger  Fartøj, motor og MOB-bøje skal godkendes af den 

bemyndigede inden prøven påbegyndes.    

4. Hvordan aflægger jeg prøve?  Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere 

kan du aflægge for personer, der af Søfartsstyrelsen er bemyndiget til at 

afholde prøve og udstede dokumentation for bestået prøve.   Bemyndigede kan 

ikke afholde prøve for personer, de selv har forberedt til prøven (eller til en 
delprøve). Klik her for at se en fortegnelse over bemyndigede (censorer).    

5. Får jeg et bevis, når duelighedsprøven er bestået?  Dokumentation for 

bestået duelighedsprøve i form af et kreditkort lignende plastickort udstedes af 

Søfartsstyrelsen, når den fulde duelighedsprøve er bestået.   Kortet koster 75 

kroner.   

6. Kan jeg også få et sønæringsbevis?  Søfartsstyrelsen kan udstede 

sønæringsbevis til indehavere af duelighedsbevis mod forevisning af dokumentation for 
bestået duelighedsprøve og godkendt syns- og høreprøveattest for fritidssejlere.  Der 

kræves sønæringsbevis, hvis man skal indgå i vagten på fritidsbåde over 15 meter og 

under 24 meter længde. Sønæringsbeviset koster fra den 13. maj 2013 500 kr. Se mere 
om sønæringsbeviser 
på: http://www.sofartsstyrelsen.dk/tema/DigitaleAnsoegninger/Sider/Forsid

e.aspx    

7. Hvor meget koster det, at gå op til en duelighedsprøve?  Udover 

betaling for plastickortet kan den bemyndigede pr. elev højst opkræve 110,00 

kr. pr. teoriprøve og 160,00 kr. pr. praktikprøve samt et beløb til dækning af 
eventuelle transportudgifter.    

8. Bliver min duelighedsprøve registreret?  Den bemyndigede skal 

elektronisk indrapportere alle beståede prøvetagere med cpr.nr. og fulde navn 

til Søfartsstyrelsen umiddelbart efter en prøves afholdelse.   

9. Skal jeg medbringe legitimation Ja, du skal medbringe identifikation i 

form af enten sygesikringsbevis, kørekort eller pas, som du fremviser for den 
bemyndigede censor.   

10. Hvad nu, hvis jeg dumper?  Såfremt du ikke består en delprøve, kan du 

tidligst gå til omprøve 14 dage senere.    

11. Hvor skal jeg henvende mig for at få undervisning?  Såfremt du 

ønsker at gå til duelighedsprøve/speedbådsprøve, kan du få undervisning i 
sejlklubber, sejlforeninger, igennem oplysningsforbundene (AOF, LOF, FO el. 

lign.), eller søg på en søgemaskine under for eks. "navigationsundervisning", 
"speedboat", "speedbådsundervisning", "sejlerskole" og lign.   På denne 

hjemmeside kan du orientere dig om prøvekrav for henholdsvis 

duelighedsprøven og speedbådsprøven.   Klik her for at se en liste 

over censorer, som du kan ringe til og spørge, om de ved, hvor der 

http://www.sofartsstyrelsen.dk/tema/DigitaleAnsoegninger/Sider/Forside.aspx
http://www.sofartsstyrelsen.dk/tema/DigitaleAnsoegninger/Sider/Forside.aspx
http://www.fritidssejler.dk/SiteCollectionDocuments/Uddannelse/Bemyndigede.pdf
http://www.fritidssejler.dk/SiteCollectionDocuments/Uddannelse/Bemyndigede.pdf
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foregår undervisning.   Endvidere henvises til til Søsportens Sikkerhedsråds 

hjemmeside www.soesport.dk, hvor du kan orientere dig om, hvilke pjecer du 

kan rekvirere u. beregning til understøttelse af dit ønske om læring. 
 
 

 

http://www.fritidssejler.dk/SiteCollectionDocuments/Uddannelse/Bemyndigede.pdf
http://www.soesport.dk/
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