Skipperuddannelse
2014-10-16
Sebbe Als råder over 3 skibe; Sebbe Als, Ottar Als og Fie. Som alle andre
søfarende er vi underlagt regler fra Søfartsstyrelsen. Reglerne er til for at
sikre, at sejlads sker undre sikre forhold og at man i enhver situation ved hvad
ens ansvar og pligter er, samt at man har et sæt færdselsregler for hvordan
man navigerer, både for en selv men også for andre både.
Der er forskellige
slags ”kørekort”
der kræves for de
forskellige
skibstyper; den
eneste skibstype
der lovmæssigt
set kræver
uddannelse i
vores skibslag er
Sebbe Als, da det
er en sejlbåd
mellem 15-24
meter i længden.
Denne kræver en
Yachtskipper 3uddannelse.

Det kræver flid, (kno)fedt og ingen snyderi at blive skipper

Imidlertid har vi i foreningen sat større krav, for at sikre at sejlads med bådene
kan ske forsvarligt. For at kunne blive skipper i foreningen skal man som
minimum have bestået Søfartsstyrelsens duelighedsprøve samt have erfaring
med sejlads med det skib man bliver skipper på. Endvidere skal man også
have bestået Yachtskipper 3-uddannelsen for at være skipper på Sebbe Als.
Foreningen har et sejladsreglement, som ligger tilgængeligt på hjemmesiden,
eller kan udleveres ved kontakt til bestyrelsen.
Skibslaget Sebbe Als er gået sammen med vore gode venner ved Nydam for
sammen at tage Yachtskipper 3-uddannelsen hen over vinteren. Forventet
pris per person er ca. 5.000 kr inkl materialer. Man kan søge bestyrelsen om
forhåndsgodkendelse til dækning af uddannelsen, og hvis dette godkendes vil
man få refunderet omkostningerne ved fremvisning af bevis for bestået
uddannelse. Det er dog ikke en betingelse at man får refunderet beløbet for
deltagelse. Kontakt gerne bestyrelsen for at høre mere om deltagelse (starter
5/11 kl 19).
Vintertiden er også en god tid at tage duelighedsbevis på; flere
oplysningsforbund afholder kursus i duelighedsbevis, og der er også mulighed
for selvstudie på www.duelighed.dk.
Vi håber at vore medlemmer vil gribe muligheden for dette, så vi får endnu
flere muligheder for at besejle de 7 verdenshave, startende med indre
Augustenborg Fjord!
Skiblagshilsener,
-Allan Jensen

