Nyhedsbrev 30. september 2021
Kære medlemmer
Hermed nogle gode tilbud om kurser.

Duelighedsbevis for medlemmer af Mariager Sejlklub
2021/22

Teamet bag ”nye sejlere på vandet” har valgt at oprette et kursus i navigation,
søsikkerhed og sejladsteori. Det kommer til at løbe over
17 torsdage i tidsrummet kl 19.00 - 21.30 fra 25. november til 7. april. (Ferie
23/12, 30/12 og 17/2). Det kommer til at foregå i sejlklubbens lokaler.
For både nye og erfarne sejlere
Sejlads skal være sjovt og sikkert. Et kursus i navigation gør dig til en mere
kompetent sejler og øger din glæde ved at være på vandet.
Mariager Sejlklubs kursus har fokus på grundig, letforståelig undervisning,
erfaringer fra den virkelige verden, tilsat kaffe og hygge.
Vi følger Duelighedsklubbens kursusforløb, hvor alt materiale og
øvelsesopgaver er tilgængeligt online. Der er selvfølgelig mulighed for at få
masser af hjælp, hvis der er emner man synes er komplicerede.
Som afslutning på forløbet, kan man aflægge både den teoretiske og praktiske
prøve, for at få sit duelighedsbevis.
Man bør forvente at afsætte tid til at læse og træne hjemme, især frem mod
afsluttende prøve.
Undervisere:
Peter Senholt er kursusleder. Kurset undervises af sejlerskolens lærere.
Pensum indeholder bl.a.:
Sømandskab, knob og stik
Navigation, kortlæsning, ruteplanlægning
Sikkerhed om bord
Søvejsregler

Pris:
Udover kursusafgift på kr. 300, skal man være medlem af både Mariager
Sejlklub og Duelighedsklubben.
Medlemskab af Duelighedsklubben koster kr. 195,- pr person (dækker
materialer og prøveafgift). Det giver adgang til alt undervisningsmateriale
online, test/prøver samt facitliste.
Redskaber man selv skal medbringe: (Lån eller køb)
Kort nr. 100 (Kattegat) samt passer og kurslineal.
Ønskes mere information kan Peter Senholt kontaktes. (se kontaktoplysninger
nedenfor)
Antal kursister:
Der er kun plads til 16 deltagere, efter princippet først til mølle. Hvis der er
ledige pladser efter tirsdag den 5. oktober kl. 12, så udbydes kurset til folk
som endnu ikke er medlem af Mariager Sejlklub.
Tilmelding:
Skal ske til følgende personer:
Peter Senholt, pse@mariager-skolerne.dk, mobil 22124513 eller
Klaus Rasmussen, kra@mariager-skolerne.dk, mobil 40762801

Sikkerhedskursus til mastekranen

Hermed sidste udkald til årets sidste hold til sikkerhedskursus til mastekran.
Kurset bliver afholdt torsdag den 7. oktober kl. 19.00 i Klubhuset.
Hvis du ikke allerede er tilmeldt, så kan du gøre det hurtigst muligt på
mas.sekretaer@gmail.com.
Vel mødt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

