Yachtskipper af 1. grad
Uddannelsen har til formål at give dig de færdigheder og kundskaber, der kræves af
Søfartsstyrelsen for at kunne føre et fritidsfartøj på alle have.
Forudsæ tningerne for at deltage og kunne gå til eksamen er, at man har bestået eksamen til
Yachtskipper af 3. grad incl. M otorlæ re, (eller en gl. YC2 som nu er udgået) samt
gennemført anerkendt kursus i udvidet førstehjæ lp.
Se mere i søfartsstyrelsens undervisningsguide på www.søfartsstyrelsen.dk.

Yachtskipper 1:
Her fremhæves de 3 hovedområder.
• Navigationen. Giver dig færdigheder og kundskaber i navigation inden for emnerne:
astronomiske stedlinier, solen og tiden, sø-uret, skibsdagbogen, deviationsundersøgelse,
storcirkelsejlads, tidevand og strøm. Anvendelse af navigationsudstyr (GPS, gyrokompas,
ekkolod, logsystemer og radar).
• Sømandskab og kommunikation. Giver dig kundskaber og færdigheder indenfor følgende
områderne beregning af beliggenheden af skibets tyngdepunkt, opdriften på skibet,
stabilitetsmoment, forskellige faktorers indflydelse på stabiliteten, beregning af
middeldybgang. Beregning af påvirkninger på blokke og taljer. Signalflagene, etbogstavssignaler, nød- og redningssignaler, Den Internationale Signalbog. GMDSSkommunikation.
• Meteorologi. Karakteristika ved forskellige vejrtyper. Indsamling af meteorologiske
informationer som er relevante for planlægning af sejladsen. Luftens temperatur, tryk og
måling, vind og bestemmelse af vindretning. Luftmasser og fronter, tempererede
cykloner, tropiske cykloner, vejrmeldinger og vejrobservationer, havstrømme, bølger og
dønninger.

Underviser: Carsten Aagaard Rasmussen.
Oktober: 22, 29
November: 05,12, 10 – 11 (weekend) 19, 26
December: 03, 10
Januar: 07, 14, 21, 28
Februar: 04, 11, 18, 23 (lørdag)

Eksamen: gennemføres af Søfartsstyrelsens eksaminator og består i en høring på ca. 1 time i en
valgt projektopgave.
Pris: 2600.- Prisen er eksklusiv eksamensgebyr, materialer og forplejning

M otorlæ re:
Underviser: Kim Mehr Hansen
Tidspunkt og pris følger….
Prøven omhandler følgende:
Beskyttelse af havmiljøet, Forebyggelse af brand, udførelse af eftersyn på skibs motor, lænse systemer,
elektriske installationer i skibe, affaldshåntering, motorens arbejdsgange, motorens opbygning og hoveddele
samt brandbekæmpelsesmidler.
Prøven er praktisk i ca. 30 minutter pr. kursist.

Praktiske oplysninger
Sted: begge kursusforløb afholdes i Juniorhuset, Juelsminde Sejlklub.
Tilmelding til Lone Lysdahl på: sejlerskolen@juelsmindesejlklub.dk
Maks. antal deltagere 12 personer.

Vi forventer at udbyde kurser i teoretisk duelighed, samt Yachtskipper 3. Nærmere info
herom snarest. Hvis du er interesseret, så meget gerne tilbagemelding til Lone Lysdahl
på: sejlerskolen@juelsmindesejlklub.dk

