Flodskipperbevis
Kursusbeskrivelse
Ved sejlads på oceaner, have og helt ind i bunden af f.eks. Roskilde Fjord gælder de internationale søvejsregler,
men indre vandveje (floder, søer og kanaler) er national ejendom. På foranledning af FN har man lavet fælles
regler for sejlads på Europas floder og kanaler under konventionen CEVNI (forskrifter for sejlads på indre
vandveje).
Overordnet set skal disse regler ses som et supplement til de internationale søvejsregler. Men de specielle forhold
omkring besejling af floder og kanaler kræver i nogle tilfælde specielle regler.
I stikordsform kan nævnes de emner kurset kommer ind på: Farvandsafmærkning, besejlingsregler, skibslys,
signaler og skilte, definitioner og regler, identifikation og kommunikation.
På kurset orienteres du også om sejlads i sluser, samt generel sejladsvejledning omkring Europas floder.
Et flodskipperbevis giver tilladelse til at sejle fritidsfartøj op til 15 meters længde på indre vandveje i Tyskland,
Holland, Belgien, Frankrig og Østrig.
Det anbefales, at kursisten har et kendskab til sejlads på niveau med duelighedsbevis.

Forløb / datoer / det praktiske
Kurset varer en dag. Vi starter kl. 10.00 og vi er færdige kl. ca. 16.00
Det er en forudsætning at du har læst udsendte undervisningsmateriale grundigt.
Dagen starter med kaffe og rundstykker. Herefter undervisning, frokost og mere undervisning. Den sidste times tid
går med eksamen.
Der udstedes bevis af DFU.
Husk madpakke og undervisningsmateriale på kursusdagen
Kurset afholdes 4 gange i løbet af vinteren 2018 / 2019
Sakskøbing Motor og Sejlbådsklub. (adresse) den 17. november 2018 og den 19. januar 2019
Saltofte (adresse) den 18. november 2018 og den 20. januar 2019

Pris og tilmelding
Kurset koster 600 kr.
Beløbet omfatter undervisning, undervisningsmateriale og udstedelse af Flodskipperbevis.
Tilmeld dig på www.himmerlandssejlerskole.dk Husk at skrive hvor og på hvilken dato, du ønsker at deltage på
kurset.
Du er endelig tilmeldt, når du har betalt.
Ved for få tilmeldinger aflyses kurset, og du får dine penge retur.
Tilmelding senest 14 dage før kurset afholdes.-Ellers kan du ikke nå at få tilsendt og læst kursusmaterialet.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til

asger-h@mail.tele.dk

