Kolding Sejlklub – Sejlerskolen – Vinter 2019
Duelighedsbevis

Bestået motorpasserprøve giver ret til:
 Betjening af maskinen i større fritidsfartøjer med skroglængde over
15 m og med fremdrivningsmaskineri på 100 KW (136 HK) og op til
750 KW.

Adgangskrav

Deltagere skal være myndige og have bestået duelighedsprøve i sejlads
for fritidssejlere, såfremt man ønsker eksamination.

Pensum

Der undervises efter det af Søfartsstyrelsen fastlagte pensum som kort
gengivet er:
Teori: Motorens hoveddele og arbejdsgang. Elektriske installationer i
skibe. Udførelse af hyppigst forekommende motoreftersyn.
Forebyggelse af brand og betjening af brandbekæmpelsesmidler og
lænsesystemer. Beskyttelse af havmiljøet.
Praktik: Motorens igangsætning, betjening og standsning
Studiehåndbogen med pensum kan findes i sin helhed på:
http://www.soefartsstyrelsen.dk/SoefarendeBemanding/MaritimeKurser/Uddannelses
planer/Documents/Uddplan_Duelighedsprøvemotorpasning.pdf#search=motorpasning

Sted og tidspunkt:

Slut:
Hjemmearbejde
Deltagere
Underviser
Prøven:

Pris:

Tilmelding:
Deadline
Aflysning

Klubhuset i Kolding Sejlklub, Dokvej 1, 6000 Kolding.
Lørdag kl. 9.00 – 16.00 i uge 3, 5 og 8
Igangsætning, betjening og standsning af motoranlæg, i form af
praktiske øvelser, aftales nærmere.
Eksamenstidspunkt - Der sigtes efter Fredag den 8. Marts 2019
Udover undervisningen skal der forventes et vist hjemmearbejde!
Min 10 og maks. 20 deltagere
Christian Hørby Jensen
Maskinmester, Instruktør og censor i fritidssejlads/motorpasning
Udgøres af en teoretisk og praktisk del
Teoriprøven kan være skriftlig og/eller mundtlig.
Praktikprøven omfatter opstart, betjening og kontrol under drift samt
standsning af motoren.
1500 kr. pr. deltager.
Dette beløb dækker alene undervisningen i det
teoretiske pensum til motorpasning og afregnes gennem Kolding
Sejlklub. Der må påregnes udgift til undervisningsmateriale på ca. 150,kr. og prøvegebyr ifm. bevisudstedelse på ca. 200,- kr. Endeligt
fællesudgift til eksamen på ca. 1500,- kr.
Via Kolding Sejlklubs hjemmeside – www.koldingsejlklub.dk
– Sejlerskolen, tilmeldingsblanket Motorpasning
Tilmelding/betaling registreres efter først til mølle princippet.
31. December 2018
Hvis der ved deadline ikke er indløbet mindst 10 deltagere, og/eller
kurset ikke kan gennemføres inden for den nævnte prisramme kan
kurset aflyses.

Tilmelding til Motorpasning 2019

Navn:________________________

Adresse:_______________________

Postnr. & By:________ __________

Fødselsdato:____________________

Tlf. nr.: ______________________

Mobilnr.:_______________________

E‐mail:_______________________

Medlemsnr.:____________________

Kursusafgift 1500,- kr.
Tilkendegiv ved afkrydsning om du ønsker deltagelse i fællesindkøb af
undervisningsmateriale. Ca. pris 150,- DKK ekskl. fragt (Afregnes med underviseren
første undervisningsaften, hvor materialet udleveres).
☐ Ja tak – Jeg ønsker deltagelse i fællesindkøb af undervisningsmateriale

Kolding, den _____________________ Underskrift:_____________________________
Tilmelding sendes på mail til: koldingsejlklub@koldingsejlklub.dk
eller sendes / afleveres i postkassen til: Kolding Sejlklub, sejlerskolen, Dokvej 1, 6000 Kolding

