Kursus i VHF/SRC
Kolding Sejlklub – Sejlerskolen – Vinter 2019
Du skal have certifikat for lovligt at kunne betjene en VHF-radio – også bærbare!
For at anvende maritime VHF-frekvenser i Danmark skal man
mindst have et såkaldt SRC-certifikat til betjening af radioudstyret.
SRC står for 'Short range certificate'. Derudover skal man have et
kaldesignalsbevis til sit fartøj. Når disse ting er i orden, kan man
installere VHF-radioen og anvende den
Pensum

Du undervises i bestemmelser vedrørende nød, il- og sikkerheds
kommunikation og maritimt radiostyr af kategorierne VHF, DSC,
EPIRB, SART, NAVTEX samt opbygningen af GMDSS-systemet i
almindelighed.

Vejledning om Maritim SRC radioprøve kan findes i sin helhed på:
http://www.fritidssejler.dk/SiteCollectionDocuments/Radio/SRCvejledning.pdf
Sted:
Tidspunkt:
Slut:
Hjemmearbejde
Deltagere
Underviser
Praktisk prøve:
Pris:

Tilmelding:
Deadline
Aflysning

Klubhuset i Kolding Sejlklub, Dokvej 1, 6000 Kolding.
3 torsdage fra 19.00 til 22.00
Den 17 og 31. januar, samt 28. februar 2019
Eksamen afholdes elektronisk på et valgfrit tidspunkt derefter
Udover undervisningen skal der forventes et vist tidsforbrug til
hjemmearbejde!!!
Min 10 og maks. 30 deltagere
Christian Hørby Jensen
Instruktør i Kolding Sejlklub – Sejlerskolen
Censor i fritidssejlads
For at kunne gå op til prøve i SRC kræves en alder på min. 15 år.
500 kr. pr. deltager.
Dette beløb dækker alene undervisningen i det
teoretiske pensum til SRC og afregnes gennem Kolding Sejlklub.
Herudover kommer der et eksamensgebyr på ca. 500 kr. og
udgifter til undervisningsmateriale på ca. 425 kr.
Via Kolding Sejlklubs hjemmeside – www.koldingsejlklub.dk –
Sejlerskolen, tilmeldingsblanket VHF/SRC
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 VHF/SRC 2019

Navn:________________________

Adresse:_______________________

Postnr. & By:________ __________

Fødselsdato:____________________

Tlf. nr.: ______________________

Mobilnr.:_______________________

E‐mail:_______________________

Medlemsnr.:____________________

Kursusafgift 500,- kr.
Tilkendegiv ved afkrydsning om du ønsker deltagelse i fællesindkøb af
undervisningsmateriale. Ca. pris 425,- 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

