D. 18. december 2021

Unisail
Betty af Aalborg

Duelighedsbevis
www.hansebert.dk/duelighed

Minimodul 1
Dato:

Onsdag d. 15. december 2021.

Sted:

Strandvejen 14, Aalborg.
Læs de 3 noter, som ligger på hjemsiden under „Lovgrundlaget“
Prøv at løse nedenstående opgaver udfra det, I kan læse jer til. Man kan også
forsøge at Google nyere udgaver af lovene.

DUELIGHEDSKURSUS FOR UNISAIL
INTRO
Der er tre formål med kurset:
1. Vi skal lære noget om navigation
2. Vi skal have det officielle Duelighedsbevis
3. Vi skal hygge os. Alle må bidrage!
Kursusdeltagelsen er primært beregnet for medlemmer af Unisail, og den er gratis.
Kommunikationen vil fremover foregå via kursets hjemside på adressen:

www.hansebert.dk/duelighed
Derudover aftaler vi mundtligt hver gang, hvad der skal foregå næste gang.
De omtrentlige forventede kursusudgifter er vist i skemaet herunder. En mere detaljeret oversigt
findes på næste side.

Udgifter til duelighedsbevis
Undervisning

0 kr.

Bøger

530 - 650 kr.

Kan evt. lånes

Tegnemateriel

350 - 500 kr.

Kan evt. lånes

Eksamensgebyrer

880 kr.

Inkluderer plastikkortet

Leje af træningsskib

ukendt

Måske kan vi anvende Betty

Dette er overslagspriser. Den nøjagtige udgift for jer afhænger af jeres ambitionsniveau. Nogle af
materialerne kan lånes eller købes som brugt. Der er almindeligvis også mulighed for at videresælge
materialet efter kursets afslutning.

Tegnegrejer til navigation:
Lige messingpasser, 175 mm
ca. 150 kr.
Enhåndsmessingpasser, 175 mmca. 190 kr.
Parallellineal, messing, 380 mm ca. 250 kr.
Parallellineal, plast, 380 mm
ca. 225 kr.
Parallellineal, plast, 300 mm
ca. 200 kr.
Lang lineal, 500 mm
ca. 60 kr.
Billigste sæt (billigste passer og paralllelineal) koster 350 kr.
Mest professionelle sæt (enhåndspasser, god parallellineal samt lang lineal) koster 500 kr.

Bøger:
Duelighedsbogen, 9. udg. 2018
J. D. Villumsen & J. Raben
ISBN 9788777903083
253,75 kr.
Afmærkning af danske farvande, 9. udg., 2016
Søfartsstyrelsen
ISBN 9788774549888
52 kr.
Kort 1, Symboler, forkortelser og begreber i danske søkort, 4. udg., 2007
Kort og matrikelstyrelsen
ISBN ()
65 kr.
De internationale søvejsregler, 11. udg., 2020
P. Dam & S. Nielsen
ISBN 9788777903212
215 kr.
Søkort: Kort 102U, nyeste udgave62,50 kr.
Også ældre udgaver af ovenstående kan anvendes. Der vil i flere tilfælde så være andre sidenumre
end de, der opgives til kurset.

Eksamensgebyrer:
Teoretisk prøve
Praktisk prøve
Beviset

400 kr.
400 kr.
80 kr.

Selve undervisningen er gratis for jer.
Der må muligvis påregnes en udgift til lån af båd til træningssejlads.

Opgaver:
Opgave 1
Der er åbenbart flere forskellige typer duelighedsbevis (se „Lovgrundlaget“):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Duelighedsprøve i motorpasning.
Duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe.
Duelighedsprøve i sejlads for fiskere.
Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere.
Speedbådsførerprøven.
Duelighedsbevis i sejlads.
Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere.
Prøve for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15
meter.

Svar nu på disse spørgsmål:
a.
b.
c.
d.

Hvilket Duelighedsbevis vil vi opnå?
Hvad hedder den bekendtgørelse, der omtaler vores duelighedsbevis?
Kan man få et sønæringsbevis?
Vi har en lille båd, som er 4,5 m lang. Hvormange hestekraft er den største påhængsmotor,
vi må sætte på båden, hvis den skal sejles uden speedbådsførerbevis?
(1 HK= 736 W)

