Få Yachtskipper 3 gennem
Marselisborg Sejlklub!
Marselisborg Sejlklub tilbyder i vinteren og foråret 2020/2021 undervisning og eksamen i
Yachtskipper 3. Underviser er Carsten Aagaard Rasmussen.
Kursus foregår i Marselisborg Sejlklubs klubhus og begynder torsdag den 22. oktober
2020 kl. 18.00 - 21.45.
Endvidere indgår 1 weekend i forløbet: 5.-6. december 2020 kl. 08.30 – 16.30.
Lektionsplanen kan ses til sidst i denne artikel.
Prisen er kr. 2.100,- for undervisningen.
Herudover skal du forvente udgift til undervisningsmaterialer og øvrigt kursusgrej (hvad du
ikke har eller kan låne, mere herom på første kursusaften) samt til eksamensgebyr
(teoretisk del) ca kr. 400,-. og til brand- og redningskursus.
Prisen for teori-delen er inklusiv kaffe/the på undervisnings-aftenerne. Øl og vand kan
købes i automaten.
Det er en betingelse, at kursister er medlemmer af Marselisborg Sejlklub. Medlemskab
er til reduceret pris for nye medlemmer, og efter d. 1. august kr.500. Som medlem har du
adgang til alle øvrige aktiviteter vinteren igennem.
Tilmelding sker ved først at melde dig ind i klubben under >>Medlem i øverste linje på
hjemmesiden, hvorefter du tilmelder dig kurset via dette link >>Tilmelding.
Velkommen til Yachtskipper 3-undervisning - vi glæder os til at se dig i klubben!
Har du spørgsmål så kontakt Jørn Nielsen på mail merete-jorn@stofanet.dk eller mobil
2986 9091.
Minimum antal deltagere: 10 og maksimum: 12.
Sidste tilmeldingsfrist er 12. oktober 2018 via www.marselisborgsejlklub.dk.
Kurset fyldes op efter først-til-mølle princippet. Aflyses kurset p.g.a. for få tilmeldinger får du
besked den 20.oktober.
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Dato
22/10
29/10
05/11
12/11
19/11
26/11
03/12
05/12
06/12
10/12
17/12
07/01
14/01
21/01

Gennemgang
Opstart, Sejladsplanlægning, repetion
Navigation, Søvejsregler
Navigation, Søvejsregler
Navigation, Søvejsregler
Søvejsregler
Sømandskab
Sømandskab
Søret, Skibsinstrumenter
Metrologi, Oceanografi
Sejladsplanlægning, Søvejsregler
Navigation, Søvejsregler
Repetition af Sømandskab, Søret og Meteorologi
Repetition, Prøveopgaver
Repetition, Prøveopgaver

Dato for eksamen er endnu ikke fastlagt, men afholdes umiddelbart efter kurset

