
Duelighedsprøven - teori 
 
Denne vinter tilbyder Aarhus Sejlklub og Sejlklubben Bugten et weekendkursus og et aftenkursus 
til Duelighedsprøvens teoretiske del.  
Kurserne indeholder hele pensummet med navigation, søvejsregler og søsikkerhed. 
 
Weekendkurset afholdes 15.+16. januar, 5.+6. februar og 5.+6. marts - alle dage kl. 9-15. 
Prøve 26. eller 27. marts 2022 kl.9-17 - Hver sejler skal til prøve i 30 minutter. 
 
Aftenkurset afholdes mandage kl. 19-22 fra 10. januar til 28. marts. 

(+ onsdage 12.+19. januar, og ikke 14.februar).  
Prøve slut marts eller start april efter aftale - Hver sejler skal til prøve i 30 minutter. 
 
Kurserne er korte og koncentrerede, og det er spændende, sjovt og lærerigt at være med.  
Vi afslutter hvert kursus med Duelighedsprøvens teoretiske del. 
 
Praktisk delprøve 
Det fulde duelighedsbevis kræver både en teoretisk delprøve og en praktisk delprøve - se kravene 
til den praktiske del af duelighedsprøven her.  
Hvis du i forvejen kan sejle en sejlbåd, kan du efter kurset deltage i nogle øvelsessejladser samt 
den praktiske delprøve. 
Hvis du ikke i forvejen kan sejle en sejlbåd, kan du kontakte klubbernes sejlerskoler for yderligere 
oplysninger om undervisningen frem til den praktiske delprøve.  
 
Lokale Aarhus Sejlklubs klubhus, Kystpromenaden 7, 8000  Aarhus C 
 
Pris  
1.750 kr. (inkl. bøger, kort) - du beholder lærebog og opgavehæfte 
1.500 kr. – hvis du selv køber Duelighedsbogen som iBook til iPad. 
 
Studiepris 
Kopi af gyldigt studiekort vedhæftes mail til: dv@aarhushfogvuc.dk 
1.560 kr. (inkl. bøger, kort) - du beholder lærebog og opgavehæfte  
1.310 kr. – hvis du selv køber Duelighedsbogen som iBook til iPad. 

 
Tilmelding & Betaling 

Bindende tilmelding ved betaling - senest inden kursusstart. 
Aarhus Sejlklub bank:   6181-0005307635 

Oplys for- og efternavn samt weekendkursus eller aftenkursus 
 
Send også en mail til: dv@aarhushfogvuc.dk 
- og oplys:  
dit fornavn og efternavn 
din postadresse 
din mailadresse 
dit mobilnr. 
 
Underviser: Duffy Villumsen 
Teknisk arrangør: Frit Oplysningsforbund 

https://docs.google.com/document/d/1TLz8C7Be6z12wRZZU8-N033ZuA43pC15/edit#heading=h.gjdgxs

