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Kursus til Duelighedsbevis 2019 (Egon) 

 

 
Undervisere: 

 Teori 

 Praktisk 

 
Egon Hansen 
Jan Christensen 
 

Undervisningen 
 
 
 

Gennemføres i overensstemmelse med de gældende prøvekrav, som du kan 
læse om her: 
http://sejlsport.dk/mere/fritidssejleruddannelse/sejladsbeviser/proevekrav-til-
sejladsbeviser 
 
Undervisningen vil være meget deltagerinvolverende. 
 
Kursisterne må forvente at afsætte en hel del tid til forberedelse og 
opgaveløsning mellem lektionerne. Undervisnings-og prøvedage fremgår af 
lektionsplanen på side 2. 
 
Udgifter til bøger og materialer jf. nedenfor.  
Gebyr til censor for begge prøver og udstedelse af duelighedsbevis er kr. 475, 
der opkræves særskilt ved kursets slutning. 
 

Undervisningsmaterialer Kursisterne skal medbringe nyere udgaver af følgende kursusmaterialer, som 
kan købes hos Weilbach: 
https://www.weilbach.com/da/products/uddannelse/yachting-
certificates/duelighedsbevis 
Eller hos www.bue-net.dk, som er ca. 10 % billigere. Ring eller brug søgefelt. 
 

 Duelighedsbogen 

 Opgaver til duelighedsbogen 

 Afmærkning af danske farvande 

 Kort 1 

 De internationale Søvejsregler 

 Kort 102U 
(Ca. 850 kr.) 
 
Desuden skal kursisterne være i besiddelse af følgende materialer, hvoraf 
noget også kan bestilles hos Weilbach: 
 

 Kurslineal; Linex 2810 

 Almindelg lineal (30 – 50 cm) 

 Kortpasser; f.eks. 7” messing, Linex 

 Kladdehæfte 

 Velspidsede blyanter 

 Viskelæder 
(Ca. 350 kr.) 
 
På kurset vil der blive udleveret forskelligt supplerende materiale. 

http://sejlsport.dk/mere/fritidssejleruddannelse/sejladsbeviser/proevekrav-til-sejladsbeviser
http://sejlsport.dk/mere/fritidssejleruddannelse/sejladsbeviser/proevekrav-til-sejladsbeviser
https://www.weilbach.com/da/products/uddannelse/yachting-certificates/duelighedsbevis
https://www.weilbach.com/da/products/uddannelse/yachting-certificates/duelighedsbevis
www.bue-net.dk
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LEKTIONSPLAN 
DATO  FORVENTET INDHOLD  

TEORI: TIDSRUM 19:00- til ca. kl. 21:30, OPGAVER TIL HVER LEKTION 

4. marts  Præsentation af deltagerne. Introduktion til kurset, hovedtræk om søkort, 
navigation og søvejsregler. Links og Apps mhp. egne øvelser. Skal have læst 
Kap. 1. Gennemgang af løst opgave, der udsendes ca. 1 uge før kursets start. 

11. marts Kap. 1, Navigation, kursberegning, farvandsafmærkning, stedbestemmelse 

18. marts Kap. 1, Navigation, kursberegning, farvandsafmærkning, stedbestemmelse 

25. marts Kap. 2, Søvejsregler, skibslys og signalfigurer, vigeregler, signaler m.v. 

1. april Kap. 2, Søvejsregler, skibslys og signalfigurer, vigeregler, signaler m.v. 

8. april Kap. 3 Ansvar og vagthold, Kap. 1 Navigation og Kap. 2. Søvejsregler 

15. april (før påske) Kap. 4 Havmiljø, Kap. 5 Sømandskab og knob, Kap. 6 Søsikkerhed, Kap. 7 Brand 

(22. og 29. april) Ingen undervisning. I perioden repeterer kursisterne og løser et antal opgaver. 

6. maj REPETITION. Hovedtræk af hele pensummet.  

7. maj (tirsdag) PRØVE, teori 

PRAKTISK: TIDSRUM 19:00- til ca. kl. 21:30 

13. maj Kap. 8, Fritidsfartøjers maskineri, Praktisk sejlads 

20. maj Kap. 9, Praktisk sejlads jf. prøvekrav 

27. maj Kap. 9, Praktisk sejlads jf. prøvekrav 

17. juni Kap. 9, Praktisk sejlads jf. prøvekrav 

18. juni (tirsdag) PRØVE, praktisk 

 
Nyttige Apps 

 
Sejlguide – med opslag og quiz 
Sejladsudsigt 
Sejlervejret 
Windy 
Sejlsikkert 
Marinetraffic 
Knots 3D 
Marinaguiden 
Efterretninger for Søfarende 
 
Oversigten suppleres efter behov under kurset. 
 

 
Nyttige Links 

 
Søsportens Sikkerhedsråds pjecer: 
http://www.soesport.dk/Sider/Pjecer/Pjecer.aspx 
Duelighedsklubben (med forskellige øvelsesopgaver): http://duelighed.dk/ 
DMI´s farvandsudsigter og havprognoser: http://www.dmi.dk/hav/ 
FCOO om vejr 
Knob og stik: https://www.sejlguide.dk/online/9.0_knob_og_stik.html 
Respekt for vand: https://www.respektforvand.dk/viden-og-
materialer/materialer  
Havnelodsen: https://www.danskehavnelods.dk/ 
Marina Guide: https://www.marinaguide.dk/ 
Fiskeriårbogen (Bog) 
 
Oversigten suppleres efter behov under kurset. 
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