
 

Duelighedsprøve i motorpasning 
 

Adgangskrav: 

Adgangskrav for at opnå adgang til eksamen skal kursisten forevise certifikat for at have bestået 
eksamen i duelighedsprøve i sejlads. Beviset skal ligeledes medbringes til eksamen. 

Dokumentation skal kunne fremvises på prøvedato til censor. Censor noterer IKKE BESTÅET ved 
mangelfuld dokumentation fra deltager. Ønsker deltageren at gå op til ny prøve i fremtiden, vil det 
være muligt ved betaling af nyt prøvegebyr, samt at opfylde adgangskravene. 

Kandidaten skal være myndig for, at få adgang til eksamen. 

Eksamen: 
 
Eksamen vil være en praktisk prøve af 30 minutters varighed, hvor kandidaten skal demonstrere de 
i færdigheder anførte krav.  
 
Eksamen bedømmes ”Bestået/ikke bestået”  

Krav til censorer: 

Udvalgte censorer skal have gennemført og bestået Maskinmestereksamen eller Dual eksamen. 
Dokumentation for eksamen og erfaring forevises ved ansættelse.  

Censor må ikke have bistået i relation til undervisningen af det hold/den klasse/de kandidater hvor 
censor efterfølgende skal virke som censor.  

  



 

Læringsmål: 

Viden:  

 Beskyttelse af havmiljøet. 

 Forebyggelse af brand. 

Færdigheder: 

 Udførelse af eftersyn på skibets motor(er) 

 Lænse systemer 

 Elektriske installationer i skibe 

 Affaldshåndtering 

 Motorens arbejdsgange 

 Motorers opbygning og hoveddele 

 Betjening af brandbekæmpelsesmidler om bord 

Kompetencer: 

 Motorens igangsætning, betjening under gang og motorens standsning 

 Betjening af lænse systemer 
 

VIGTIGT! 
Censor kontrollerer at ALLE har betalt, såfremt nogle har betalt på forskud skal 
dokumentation for dette forevises, men ikke gemmes. Såfremt kursusudbyder vælger 
faktura, gælder denne løsning for alle deltagere! 
 

 Såfremt en kursist er uenig med censors bedømmelse, skal en skriftlig klage sendes til 
fritidssejler@simac.dk indenfor 14 dage. Hændelsesforløbet skal beskrives og det skal 
oplyses hvilken censor eksaminationen har foregået ved. 

 Den skriftlige prøve opbevares kun 14 dage hos censor hvorefter den destrueres. 

Aflysning af prøve 
 Såfremt prøveudbyder aflyser en prøve, skal dette ske senest 48 timer før prøven. Censor 

skal kontaktes af prøveudbyder og fritidssejler skal være i cc. 

 Såfremt en prøve aflyses senere end dette, skal der betales 2000 kr. ex moms til SIMAC. 

 Censor modtager en godtgørelse på 4 timers løn såfremt prøveudbyder aflyser prøven 
senere end 48 timer før prøvens afholdelse. 

Kontakt 
 

 Fritidssejler kan kun kontaktes på fritidssejler@simac.dk.  

 Der kan ikke forventes svar fra fritidssejler i weekenden. 
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