
 

 

Uddannelsesudvalget        
Vinterens program og nyhedsbrev 
  

Kære alle 

Så har uddannelsesudvalget været i gang et par uger, og programmet for vinteren er ved at være 

klar. Der har været lidt opslag på facebook og opslag i klubhuset og sekskanten, men for at nå alle, 

kommer der også dette nyhedsbrev ud. Da rutinerne i forhold til tilmelding og opslag er helt nye, 

og ikke lagt helt i ramme, må man meget gerne se bort fra fodfejl og hvis det virker lidt rodet - 

Men alt har jo en start       Der er vedhæftet tre opslag, og resten kommer løbende.  

Vi vil gerne at ALLE tilmeldinger kommer på mail, da det ellers er umuligt at huske tilmeldinger når 

vi lige ses på havnen eller andet. Ligeledes er der betaling på nogle af kurserne, og hovedreglen er 

at der indbetales som det står i opslagene.  

Der kan allerede tilmeldes i de kurser/ aftener som er beskrevet nedenfor, og håber det bliver en 

god vinter og forår       

Vi mangler at høre og få aftalt en dag hvor vi skal arbejde med redning i åbent vand. Det kommer 

til at foregår i Haraldslund svømmehal og der vil være begrænset pladser. Men hold godt øje i 

klubben og på facebook, og så vil vi bestræbe os på at være hurtigt ude med mail osv. 

Håber der er noget til alle og at det bliver superhyggeligt at mødes over lidt uddannelse 

 

PROGRAM: 

Onsdag den 24 november 2021, kl. 18 - ca. 22 i klubhuset 

Motor for begyndere og ”andre” - GRATIS. En aften hvor dieselmotoren gennemgås og forstås. 

Kurset er for dig der gerne vil blive klogere på hvordan en dieselmotor er opbygget og fungerer, 

men er ikke et kursus i specifikke motorproblemer.  

Tilmelding: kronborgcoach@hotmail.com 

NB! Der er fyldt op på dette kursus, men skriv og meld dig til næste kursus på forhånd. Kommer 

der 10 mere arrangerer vi en ny aften😊 
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Tirsdag den 30 november 2021, kl. 18.30 - ca. 22 i klubhuset 

Det lille ADR bevis/ farligt gods - Pris 200,- kr. Transport af farligt gods og anden håndtering af 

farligt gods. Kurset er til dig der enten skal bruge klubbens dieseltrailer, og/ eller kan bruge beviset 

i arbejdsmedfør. Der vil være gennemgang af lovgivning og praksis håndtering af farligt gods. Du 

får introduktion i klubbens dieseltrailer. 

Tilmelding: kronborgcoach@hotmail.com senest den 9/11 2021 

NB! Er i gang med at undersøge om man skal fornyet kortet efter 4 år, men melder dette ud 

snarest hvis det er tilfældet. Hold øje på facebook, da dette i første omgang er hurtigste 

kommunikationsmåde😊 

 

Tirsdag den 18 januar 2022, kl. 19 - 22, i klubhuset 

Dansk søredning fortæller - En aften hvor dansk søredning kommer og fortæller om deres virke, 

redningsaktioner og hvordan vi som lystsejlere kan have glæde af deres hjælp. Som noget nyt 

fungerer deres tjeneste helt ind til jernbanebroen, så ganske relevant for os der sejler vestpå i 

fjorden 

Tilmelding: Ingen, du dukker bare op       

 

Onsdag den 19/ 1, 26/1, 2/2 kl. 19 - 22 og lørdag den 5/2 2022 kl. 8.30 - 17.00 i klubhuset 

VHF/ SRC kursus - Tag beviset så du kan bruge VHF. Der afholdes prøve umiddelbart efter kurset i 

VB. Kurset er åbent for alle. pris 1250,- kr. og prøvegebyr på 504 ,- kr. Der er bindende tilmelding 

og de 1250,- indbetales på konto:  6688 - 0016783064 inden kursusstart.  

Tilmelding: Kronborgcoach@hotmail.com senest den 10/1 2022 

 

Fredag den 28/1 kl. 17 - 22, lørdag den 29/1 kl. 9 - 16 og søndag den 30/1 kl. 9 - 16 i klubhuset 

Duelighedsbeviset - Tag duelighedsbeviset på en weekend til den formidable pris af 1250,- kr. 

betaling sker inden kursusstart, og info om betaling kommer snarest efter tilmelding. Kurset 

udbydes under watergames som er supergode til at undervise i duelighedsbeviset. På 

duelighedskurset får du en masse viden om navigation, søvejsregler, sikkerhed, havmiljøet og 

meget mere, som alt sammen bidrager til større sikkerhed, når du er til søs. Duelighedsbeviset er 

for både sejl- og motorbåde, så alle til søs kan få større sejlerglæde af beviset. Kurset er den 

teoretiske del af beviset, så hvis du ikke har speedbådsbeviset i forvejen, skal du have det oveni       

Søndag afsluttes med prøve, så beregn lidt ekstra tid, hvis det skulle trække ud. 

Tilmelding: kronborgcoach@hotmail.com senest den 12 januar 2022 
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Weekenden den 4 - 6 marts og 18 - 20 marts 2022 (Fred. aften & lør./ søn dag) i klubhuset  

Yachtskipper 3 grad. - Tag yachtskipperbeviset over to weekender til en superpris på 3000,- kr. for 

kurset og 900,- kr. for selve prøven. Der betales inden kursusstart, info kommer senere.  

Kurset indeholder emner som navigation, sømandskab, søret, meteorologi og søvejsregler, og det 

berettiger dig til at føre både på op til en længde på 24 meter, men kun med en motorkraft op til 

100 kw eller 136 hk. Hvis du ønsker at sejle både med op til 750 kw eller 1020 hk, kræver det 

ligeledes duelighed i motorpasning, som også udbydes af watergames. En del hjemmearbejde er 

påkrævet både før og under kursusforløbet for at bestå yachtskipper 3-eksamen. Selve eksamen 

består af både en skriftlig og mundtlig prøve. Den skriftlige eksamen varer 30 minutter, mens den 

mundtlige eksamen varer ca. 30-45 minutter. Den sidste kursusdag er eksamensdag, og der skal 

beregnes lidt ekstra tid hvis det trækker ud. 

Tilmelding: kronborgcoach@hotmail.com senest 14 marts 2022 

 

Dette var indtil videre programmet og vi håber på nogle gode dage hvor vi kan være sammen om 

foredrag, uddannelse og kurser. Vi ved godt det ikke er alle som er på facebook eller på klubbens 

facebookside, men her i opstarten og i fremtiden, vil noget af kommunikationen foregå her da det 

er hurtigt til hurtige informationer😊 

Rigtig god vintersæson  

Uddannelsesudvalget 
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