Uddannelsesudvalget
Nyhedsbreve og program

Aalborg 12/5-2022

Kære alle
Så er første sæson ”under” mine vinger ved at være overstået, og det har været en kæmpe fornøjelse at I
har haft lyst til at være med til så mange kurser. Samtidigt har min klare oplevelse været, at dagene har
været fyldt med dejligt humør, grin, latter, koncentration og ikke mindst fokus på sejlads, vand og teknik i
alle former.
Der er allerede planlagt kurser for næste vintersæson, og du tilmelder dig inde på selve opslaget under
Nem- tilmeld. Alle kurser er slået op på klubbens hjemmeside under nyheder. Nogle kurser/
arrangementer er gratis, hvor andre koster noget. Vi er så heldige at have et fortrinligt godt samarbejde
med Watergames, Mai-event, Haraldslund svømmehal og ”ADR”- Jørgen. Det skal bemærkes, at priserne er
virkelig gode når kurserne udbydes i VB. Samtidigt har du/ I mulighed for at være sammen med
klubkammerater på kryds og tværs
Yachtskipper (Y3) blev aflyst her i foråret, da der var for få tilmeldte, og måske var det også slået lidt sent
op. Næste ”omgang” er i januar/ februar 2023, så her er der rigelig med tid til at få læst. Adgang til
materialet får du kort tid efter at du har tilmeldt dig. Vi skal have 8 deltagere, og for at sikre dette, har vi
valgt at det er muligt at tage en ven/ bekendt med som ikke er medlem af VB.
Programmet der er slået op nu, skal betragtes som et grundprogram, så der kan sagtens komme flere
kurser til, så hold gerne øje.
Hvis du går rundt med en super god ide til et kursus eller en ”videns dag”, og har lyst til at være arrangør
og vært for dette, så kontakt mig endelig. Ville være superfedt hvis du har en god ide, og det kan sagtens
lade sig gøre at lave andet end det jeg finder på. Det er er hermed en mulighed for dig med en god ide´ at
arrangere og have fornøjelsen af at nyde den gode stemning som der er på kursusdagen (dejlig klubånd).

I foråret var vi en flok i Haraldslund svømmehal, hvor vi gennemgik redning i vand - Vi fik en gennemgang
af livredende førstehjælp og havde forskellige øvelser i hvordan man praktisk udøver redning. Det var en
virkelig lærerig eftermiddag, og det kan varmt anbefales at tilmelde sig, når vi har datoer osv. - Skulle

uheldet være ude, er det altid godt at have lidt praksisøvning og teoretisk viden med, når det virkelig skal
gå hurtigt.
Efteråret vil også byde på en aften hvor du bliver uddannet i at køre med farligt gods. Beviset kan bruges
privat og arbejdsmæssigt, men ikke mindst får du mulighed for at bruge klubbens dieseltrailer
efterfølgende
Vi har afholdt et par aftener, hvor dieselmotoren blev gennemgået, og det har været en bragende succes.
Derfor er der planlagt to aftener i vintersæsonen, og tilmeld dig gerne allerede nu, da begge to kurser har
været fyldt op i løbet af en dags tid.
Duelighed er igen en del af programmet, og er designet af watergames til en weekend. Der er materiale
som skal læses inden, men et godt bud på at blive dygtigere til den teoretiske del af sejlads og forståelse
for sejlads.
Efterårets program ser således ud, og du kan tilmelde dig de opslåede kurser allerede nu. Når du har
tilmeldt dig Yachtskipper eller duelighed, sender vi et link, så du får adgang til det materiale som skal
læses.
September:
Oktober:

Farligt gods/ ADR (11/10 2022)

(Tirsdag aften)

Duelighedskursus, incl. Prøve og bevis. 28 - 30/ 11 2022

(weekend)

Motor for begyndere og andre, gratis. 23/ 11 2022, kl. 18 - 22

(onsdag aften)

Januar:

Yachtskipper, første undervisningsmodul. 20 - 22/1 2023

(hel weekend)

Februar:

Yachtskipper, anden undervisningsmodul, 10-12/2 2023

(prøve søndag)

Marts:

Motor for begyndere og andre, gratis. 15/ 3 2023

(onsdag aften)

November:
December:

Kurser uden dato:

Redning i vand

Det var alt for denne gang, og rigtig god sæson og fortsat god sommer

Hilsen Christina/ 42454026

Vi ses i efteråret

