Duelighedsprøven - teori
Online - selvstuderende med vejledning
Der er meldt: “Alt optaget!!!” på de to kurser i Duelighedsprøvens teoretiske del, som Aarhus Sejlklub og Sejlklubben
Bugten har tilbudt denne vinter.
Derfor tilbydes nu et ekstra kursus - Online.
- delvist selvstuderende, men med god Online-vejledning onsdag aftener kl. 19.30-21.30.
Kurset indeholder hele pensummet med navigation, søvejsregler og søsikkerhed.
Kurset er kort og koncentreret, og det er spændende, sjovt og lærerigt at være med.
Vi afslutter kurset med Duelighedsprøvens teoretiske del.
Kurset løber over januar, februar og marts med prøve 27.+28. marts 2021.
Kurset har sit eget website med undervisningsplan, øvelser, gennemgang af pensum og opgaver på PowerPoint, og vi
mødes på GoogleMeet til vejledning onsdag aftener.
Du låner søkort 102U + 112U, kurslineal, passer af Aarhus Sejlklub,
og du køber Duelighedsbogen og Opgavesamlingen gennem kurset.
Materialerne udleveres fra Aarhus Sejlklubs klubhus, Kystpromenaden 7, 8000 Aarhus C
lørdag 9. januar 2021 kl. 09.00-15.00 eller søndag 10. januar 2021 kl. 09.00-15.00
- og ellers kun efter aftale.
Teoretisk prøve
kl. 15.00-16.00
kl. 09.00-16.00

lørdag 20. marts 2021
søndag 21. marts 2021

Lokale Aarhus Sejlklubs klubhus, Kystpromenaden 7, 8000 Aarhus C
Underviser: Duffy Villumsen
Ring 22 41 70 65, hvis du har spørgsmål om dette kursus.
Pris
1.500 kr. (inkl. bøger, kort) - du beholder lærebog og opgavehæfte
1.250 kr. – hvis du selv køber Duelighedsbogen som iBook til iPad.
Tilmelding & Betaling
Tilmelding ved betaling - senest inden kursusstart.
Bank:
5381 0508291
Send samtidig en mail til: dv@aarhushfogvuc.dk
- og oplys: for- og efternavn, adresse + by (bor du uden for Aarhus Kommune: også dit fulde cpr-nummer)
Brug en Google-konto mailadresse for at få adgang til alle materialer på kurset.
Antal deltagere max. 12 deltagere
Teknisk arrangør: Frit Oplysningsforbund
Prøvegebyr
Blot til orientering (betal ikke endnu) 200,- kr. (+ evt. prøvekort 80,- kr.)
Undervisning frem mod den praktiske del af Duelighedsprøven afvikles af klubbernes sejlerskoler for deres deltagere.
Kontakt sejlerskolerne for oplysninger om afvikling af Duelighedsprøvens praktiske del.

