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Adgangskrav til prøven 

For at kunne deltage i prøven for Yachtskipper af 1. grad, skal man:  

- have bestået eksamen som Yachtskipper af 3. grad,  

- have bevis for deltagelse i praktiske øvelser i betjening af de tekniske navigeringsmidler  

- have bevis for gennemført anerkendt kursus i udvidet førstehjælp,  

- have udarbejdet en rapport i overensstemmelse med de beskrevne krav. 

- have betalt prøvegebyret og medtage dokumentation på prøvedato. 

 
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. 

Sejladsplanlægningen/projektopgave skal fremsendes til SIMAC Fritidssejler ikke senere end 10 
dage før eksamens afholdelse. 
Eksamen vil være en mundtlig overhøring af 45 minutters varighed med afsæt i den fremsendte 
sejladsplanlægning. 
 
 
Eksamen bedømmes ”Bestået/ikke bestået” 
 
 

  



 

Læringsmål:  

Viden:  

 Anvendelse af skibsdagbog 

 Meteorologisk ruteplanlægning 

 Anløb af fremmed havn 

 Anvendelse af et bogstavssignaler og signaler efter den internationale signalbog 

 

Færdigheder: 

 Radio Medical 

 Skibes stabilitet 

 Kraftpåvirkninger på skibe og dets udrustning 

 Oceansejlads og brug af pilot charts 

 Brug af sejladshåndbøger 

 Affaldshåndtering 

Kompetencer: 

 Radarplot 

 Sejladsplanlægning 

 Sikkerhedskommunikation herunder kommunikation med VTS centre og 
rapporteringssystemer 

 Indsamling af meteorologiske informationer og anvendelse af informationerne 

 Førstehjælp, diagnosticering og lægehjælp 

 Skibets stabilitet 

 Anvendelse af elektroniske hjælpemidler, herunder hensyntagen til usikkerheder 
 

 
  



 
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. 
 
Referencer 
 
Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194222 
Bekendtgørelse 74 af 17/01/2014 (Skibsbesætningsloven) 
 
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161007 
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