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Vejledning for udbydere og censorer i forbindelse med den gradvise genåbning af sejlsporten
efter COVID-19 nedlukningen

Gyldighed af denne vejledning, er frem til regeringen ophæver alle COVID-19 begrænsninger.
Denne lille men vigtige og glædelige genåbning med mulighed for igen at kunne afholde prøver
forudsætter, at:
-

Alle hygiejneråd skal følges
Personer i risikogrupperne eller med sygdomstegn ikke deltager.
Klubhusene fortsat skal forblive lukkede
o For private udbydere gælder reglen om maks. 10 personer og 2 meters afstand
Der SKAL holdes 2 meters afstand på alle tidspunkter
At alle overholder de tidskrav som sættes, så der ikke er flere personer til stede end
beskrevet i denne vejledning.
Eventuelle lokalebegrænsninger fra fx kommune, havnemyndighed eller politi skal
efterleves

Denne vejledning indeholder beskrivelser af krav for:
-

Vejledning for afholdelse af teoretiske prøver – Teoretiske duelighedsprøver, Y3 og Y1.
Vejledning for Online prøver – Teoretisk duelighedsprøver.
Vejledning for Online prøver – Teoretisk prøver Y3 og Y1
Vejledning for praktiske fritidssejlerprøver.

Vejledning for afholdelse af teoretiske prøver – Teoretiske duelighedsprøver, Y3 og Y1
Nu er der kommet grønt lyst for en lille – men længe ventet – åbning af sejlsporten. Det betyder
også at SIMAC, så småt starter op for afviklingen af fritidssejlerprøverne, men prøverne vil ikke
afvikles eller ligne de prøver vi kender fra tidligere.
Principielt kan alle prøver afvikles som enten tilstedeværelsesprøve eller online prøve:
-

Teoretisk tilstedeværelsesprøve:
o Kan KUN foretages udendørs
o Der kan max. deltage 3 personer i prøven (udbyder, censor og prøvedeltager)
o Der SKAL holdes 2 meters afstand mellem alle deltagere ved prøven.
o Udbyder har ANSVARET for at ovenstående forhold til stadighed opretholdes.

-

Online prøve kan afvikles efter aftale mellem udbyder og censor.

Teoretisk tilstedeværelsesprøver:
Før prøven:
1. Udbyder (i samarbejde med prøvedeltagerne), censor og SIMAC aftaler eksamensdato og
sted.
2. Udbyder laver en liste over prøvedeltagerne med de tidsintervaller prøvedeltagerne skal
op til prøven. Listen sendes til censor sammen med deltagernes sejladsplanlægning.
Prøvedeltagerne bør kun opholde sig på prøvestedet, i det tildelte tidsinterval til selve
prøven og skal komme alene.
a. Til Y3 kan der laves overlap således at den næste prøvedeltager sidder og laver
teoriprøven, imens en prøvedeltager er til det operative interview. Her skal den
prøvedeltager der tager teoriprøven sidde så censor har mulighed for at se
pågældende, men så langt væk at han/hun ikke bliver forstyrret/kan høre det
operative interview.
Under prøven:
1. Udbyder og censor mødes før prøven og sætter borde ol. klar så opsætningen
overholder retningslinjerne i denne vejledning (2 meter krav).
2. Censor og udbyder tager imod prøvedeltageren og afholder prøven - kun censor,
udbyder og prøvedeltager bør være til stede.
3. Der må ikke gives hånd, krammes eller anden kropskontakt. Der SKAL hele tiden være 2
meters afstand mellem alle tilstedeværende.
4. Prøven afholdes på normal vis, dvs. ligesom når prøverne afholdes inden døre.
5. Der skal være sprit på ALLE bordene, og efter hver prøve SKAL alle spritte hænder.
Endvidere SKAL prøvedeltageren af spritte bordet og sædet, hvor han/hun har
arbejdet. Er der brugt materiel som kuglepenne, tavle eller lignende SKAL dette også
sprittes af.
Efter prøven:
1. Censor skriver resultaterne ind i indrapporteringsskemaet. I noter skrives der ”prøve
foretaget online” eller ”prøve foretaget udendørs”.
2. Censor sender resultaterne til SIMAC.
NB: Der skal indtænkes ekstra tid end normalt til prøveafholdelsen.

Vejledning for Online prøver – Teoretisk duelighedsprøver
Før afholdelse af teoretisk duelighed over et online visuelt medium:
1. Elev og censor træffer en aftale om tidspunkt for afholdelse af prøve – der skal afsættes 1
time i alt.
2. Censor forbereder den 30 minutters teoriprøve/stopprøve (eller godkender en af udbyder
udarbejdet stopprøve).
3. Censor indberetter prøven til SIMAC – Handler det om flere personer (også selvom
prøverne er spredt over flere dage) oprettes det som én prøve.
4. Eleven udarbejder en sejladsplanlægning og sender den på e-mail til censor, i så god tid at
censor kan nå at gennemlæse den.
a. Et billede af søkort skal vedhæftes, med indtegnede kursben, beholdende kurs
(gradtal) samt distancer.
5. Eleven overfører censorgebyret til censor, f.eks. over mobile pay.
Under prøven:
1. Censor ringer til eleven på f.eks. Skype, Facetime, Teams eller lignende. Det skal være en
online platform der gør det muligt at sende ”live Video” under hele prøven.
2. Censor kontrollere ID på eleven ved at se pas eller kørekort pr. video.
3. Censor sender den 30 minutter teori/stop prøve til elevens e-mail.
4. Eleven udfylder stopprøven, foran webcam, så censor under hele prøven kan se, at eleven
selv udfylder prøven (har censor mulighed for at se flere prøvedeltagere ad gangen på
skærmen, kan flere udfylde stopprøven på samme tid).
5. Eleven sender den udfyldte prøve tilbage til censor (pr e-mail) og censor retter den – FØR
det operative interview gennemføres.
6. Herefter gennemgås det operative interview over video, på samme måde som det ville
havde foregået, hvis man sad ansigt til ansigt (med de ændringer i metode der må være
nødvendige i denne online situation)
7. Det operative interview, votering og tilbagemelding på eksamen skal tage 30 minutter i alt.
Dvs. hele prøven tager 1 time samlet. Prøvedeltageren får at vide om han/hun er bestået
ved at der umiddelbart efter prøven og votering bliver meddelt resultat af udbyder. Der
kan ikke voteres af censor og udbyder, mens prøveaflægger deltager i samtalen.
Efter prøven:
3. Censor skriver resultaterne ind i indrapporteringsskemaet til SIMAC. I noter skrives der
”prøve foretaget online”
4. Censor sender resultaterne til SIMAC og indbetaler kortgebyret.
NB: Da denne online model vil tage mere tid end normalt, vil en censor maks. kunne eksaminere 8
prøvedeltagere pr. dag.

Vejledning for Online prøver – Teoretisk prøver Y3 og Y1
Før afholdelse af yachtskipperprøver over et online visuelt medium:
6. Udbyder, elev og censor træffer en aftale om tidspunkt for afholdelse af prøve – der skal
afsættes 1 time og 15 minutter i alt til Y3 og 1 time til Y1.
7. Censor modtager fra SIMAC den 30 minutters teoriprøve/stopprøve på e-mail.
8. Eleven udarbejder en sejladsplanlægning og sender den på e-mail til censor, i så god tid at
censor kan nå at gennemlæse den (minimum 7 dage før).
a. Et billede af søkort skal vedhæftes, med indtegnede kursben, beholdende kurs
(gradtal) samt distancer.
Under prøven:
8. Censor ringer til eleven (og evt. udbyder) på f.eks. Skype, Facetime, Teams eller lignende.
Det skal være en online platform der gør det muligt at sende ”live Video” under hele
prøven.
9. Censor kontrollere ID på eleven ved at se pas eller kørekort pr. video.
10. Censor sender den 30 minutter teori/stop prøve til elevens e-mail.
11. Eleven udfylder stopprøven, foran webcam, så censor under hele prøven kan se, at eleven
selv udfylder prøven (har censor mulighed for at se flere prøvedeltagere ad gangen på
skærmen, kan flere udfylde stopprøven på samme tid).
12. Eleven sender den udfyldte prøve tilbage til censor (pr e-mail) og censor retter den – FØR
det operative interview gennemføres.
13. Herefter gennemgås det operative interview over video, på samme måde som det ville
havde foregået, hvis man sad ansigt til ansigt (med de ændringer i metode der må være
nødvendige i denne online situation)
14. Det operative interview, votering og tilbagemelding på eksamen skal tage 45 minutter i alt
for Y3 og 60 minutter i alt for Y1. . Prøvedeltageren får at vide om han/hun er bestået ved
at der umiddelbart efter prøven og votering bliver meddelt resultat af udbyder. Der kan
ikke voteres af censor og udbyder, mens prøveaflægger deltager i samtalen.
Efter prøven:
15. Censor skriver resultaterne ind i indrapporteringsskemaet til SIMAC. I noter skrives der
”prøve foretaget online”
16. Censor sender resultaterne til SIMAC.
NB: Da denne online model vil tage mere tid end normalt, vil en censor maks. kunne eksaminere 8
prøvedeltagere pr. dag til Y3 og 6 prøvedeltagere til Y1.
Der vil også være mulighed for at føre tilsyn.

Vejledning for praktiske fritidssejlerprøver
Praktiske prøver kan KUN gennemføres med 2 personer i båden (Censor og Prøvedeltager). Der
bør kunne holdes min. 2 meters afstand mellem personerne i båden, under alle væsentlige
forhold.
Retningslinjer der skal følges er:
1. Udbyder og censor aftale eksamensdato og sted.
2. Prøven indberettes til SIMAC – her dispenseres for den normale varslingsfrister
(Prøvedeltagerne skal informeres om, at der i disse tider kan gå lidt længere end normalt,
før de modtager deres fysiske fritidssejlerbevis)
3. Udbyder laver en liste over prøvedeltagerne med de tidsintervaller prøvedeltagerne skal
op til prøve.
4. Prøvedeltagerne bør kun opholde sig på havnen, i det tildelte tidsinterval til selve prøven,
og SKAL komme omklædt og alene.
a. Det anbefales at prøvedeltageren kommer med egen redningsvest. Er dette ikke
muligt skal prøvedeltageren selv afspritte redningsvesten efter brug.
b. Censor SKAL stille med egen redningsvest.
5. Udbyder og censor mødes før prøven og rigger fartøjet til. Efter til rigning af båden,
afsprittes de relevante områder og som minimum rat/rorpind. Herefter SKAL udbyder
forlade prøveområdet, såfremt der ikke vil kunne opretholdes gældende 2 meter afstande
hvis denne er til stede.
6. Censor tager imod prøvedeltageren og afholder prøven - kun censor og prøvedeltager må
være til stede.
7. Der må IKKE gives hånd, krammes eller anden kropskontakt. Instruktioner, forklaringer ol. i
land SKAL afgives med 2 meters afstand.
8. I båden skal censor placerer sig således, at der er så stor afstand som muligt mellem censor
og prøvedeltager, samtidig med at censor skal kunne udfylde sin opgave.
9. Der SKAL være sprit i båden, og efter hver prøve skal prøvedeltageren (som har haft hånd
på rat/rorpind) afspritte de relevante områder og som minimum rat/rorpind.
NB: Der skal indtænkes ekstra tid end normalt til prøveafholdelsen.
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