VHF/SCR kursus

Sejlklubben Limfjorden:
tirs. 22/3 + lør. 26/3 eller tirs. 29/3 + lør. 2/4
For lovligt at kunne bruge en VHF radio
skal man have et “SRC certifikat”. Det
gælder uanset om VHF radioen er fast
installeret i båden, eller er håndholdt.
Man får certifikatet ved at deltage
i dette kursus og til slut tage en
online prøve. Et stykke tid efter
prøven vil du modtage et cer
tifikat i kreditkort størrelse, som du skal medbringe under sejlads.
Kurset er koncentreret til en introduktionsaften og en hel lørdag,
hvor prøven aflægges sidst på dagen. Det kræver at man i de mel
lemliggende dage afsætter tid til at se 5 timers online undervis
ningsvideoer eller læse lærebogen, samt lave nogle prøve øvelser.
Kurset koster 1200 kr. og inkluderer undervisning, alle materialer,
prøve og certifikat. Afholdes i SL, Bådehavnsvej 14, 9000 Aalborg.
Kursusprogram:
To identiske kurser afholdes i to på hinanden følgende uger, således at det er muligt at
vælge en af to introduktions aftener og dernæst en af to kursus lørdage.
Tirsdag d. 22/3 eller 29/3 kl. 19.00 - 21.30
prøven.
Lørdag d. 26/3 eller 2/4 kl. 10-17

Introduktion, udlevering af materialer, om

Gennemgang og uddybning med udgangspunkt i
jeres spørgsmål fra online / lærebogen.
Øvelser i praktisk brug.
Prøvetræning med brug af kahoot app’en.
Prøve aflæggelse som det sidste.
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvad kan du forvente at lære på kurset?
Hvad må man? ansvar og tavshedspligt.
Teknikken og dens begrænsninger
Almindelig opkald og snak over VHF.
Maydag og andre specielle sitiuationer.
Digital opkald (DSC)
Den røde knap: Det globale sikkerhedssystem GMDSS.
Andre sikkerheds og nødsystemer (EPIRB, AIS, SART, NAVTEX)
Vejr- og, sikkerhedsmeldinger, lægeråd mv. over VHF.

Tilmelding og spørgsmål:
Kurset afholdes af Christian Kirkegaard, selv medlem af Sejlklubben Limf
jorden, er Yachtskipper mv. og har en del år undervist i duelighedsbeviset
i klubben, forfattet kursusmaterialer mm. Tilmelding: send en sms eller
e-mail med navn, mobil nr. og e-mail og se den bekræftigelsesmail du
modtager. I tvivl om noget, så spørg endelig.

Mobil tlf. 20231372 / info@vhfkursus.nu

