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Mangler bestyrelsen arbejde?

Med beslutningen om at ansøge bemyn-
digelse som prøveafholdere for Fritids-
sejlerne, var bestyrelsen klar over det vil-
le medføre mere arbejde og involvering. 
Hvorfor så?

Begrundelsen findes i DFU’s vedtægter:

Søfartsstyrelsens beslutning om, at ud-
byde prøveafholdelserne for Fritids-
sejlernes uddannelser i 2017, i første 

omgang for Speedbådsbeviset og Duelig-
heds beviset for fritidssejlads, til organi-
sationer med relevant baggrund, kunne 
ikke være uprøvet. DFU indsendte den 
formelle ansøgning om bemyndigelse 
som prøveafholdere af Duelighedsbevi-
set i Fritidssejler og Speedbådsbevis iht. 
speedbådsbekendtgørelsen, hvilket er 
hvad der i 2017 var mulighed for.

Fra 1. januar 2018 kan der ansøges om 
bemyndigelse til prøveafholdelse bevis 
som yachtskipper af 3. grad, for 1. grad, 
duelighedsbevis i motorpasning for fri-
tidssejlere samt SRC certifikat for betje-
ning af VHF radioanlæg. DFU ansøger om 
bemyndigelse til disse. 

Vi følte os forpligtiget overfor DFU’s 
vedtægt. Ikke at søge ville være et svigt 
overfor for DFU, og overfor kampen for 
opretholdelse af vores historiske bag-
grund. DFU har altid været fokuseret på 
skabelse af større kompetence hos den 
enkelte sejler og, at fremme bevidsthe-
den om den sikre sejlads, under mottoet: 
DET GODE SØMANDSKAB.

At DFU nu påtager sig opgaven er en 
fortsættelse af vores forgænger (DANSK 
MOTORBÅDS UNION), der allerede før 
verdenskrigen udviklede Dueligheds- og 
Motorbeviset i eget regi og udstedte be-
vis for de opnåede kompetencer. Senere 
overgik opgaven til statslig styring (SfS), 
men fortsatte efter det oprindelige kon-
cept. Opgaven er derfor ikke nyt tanke-
gods, men de tidligere erfaringer er na-
turligvis forsvundet med bortgangen af 
de gamle kæmpere.

Hvorfor gør Danmarks Fritidssejler Union nu det?

§ 2 Formål

DFU’s formål er, at samle Dan-
marks fritidssejlere, såvel klubber, 
som enkeltpersoner i en forening 
– for gennem medlemskab af nati-
onale og internationale organisati-
oner, foreninger og udvalg at:

• Forhandle med offentlige 
myndigheder og instanser for, 
at opnå de bedst mulige vilkår 
for fritidssejlere.

• Arbejde for en styrkelse af fri-
tidssejlernes faglige uddannel-
se og uddannelsesmuligheder.

• Arbejde for at øge sikkerhe-
den til søs.

• Arbejde for et godt miljø på 
vandet og i havnene.



4

Vi har på rekordtid opstillet en funge-
rende organisation med en IT-platform, 
hvor kursusudbydere, prøvedeltager, 
censorer og tilsynsførere registreres og 
opgaverne håndteres. Indgangen er vor   
nyudviklede, DFU KOMPETENCE hjem-
meside hvorfra prøveaflæggelser bestil-
les. Vi kalder det at rekvirere en Censor.

På hjemmesiden

kan man gøre sig bekendt med hvor-
dan Kompetence-organisationen er  
sammensat, idet det er DFU’s politik, at 
være åben i hvad vi gør.

Efter en analyse af Søfartsstyrelsens 
prøvesystem, hvor administrationen var 
pålagt censorerne, besluttede vi at en 
ændring var nødvendig. DFU-censorer-
nes opgave er, at være skarpe på om 
elevernes indlæring har et tilstrækkeligt 
kvalitetsniveau.

Selv Søfartsstyrelsen må nok, set i bak-

spejlets klare lys, erkende at kvalitets- 
opfølgningen tidligere kunne have  
været mere fokuseret. Formentligt har 
deres erfaring været drivkraften til, at  
kravene til nye prøveafholdere er  
skærpet, med krav om etablering af et 
effektivt kvalitetsstyrings system. Alene 
af denne grund vil fritidssejlerne opleve 
en større efterlevelse af uddannelses- 
planerne og et større tidsforbrug ved den 
enkeltes prøve. Størst ændring forventer 
jeg ved aflæggelse af Speedbådsprø-
verne, hvor Søsportens Sikkerhedsråd 
og Søfartsstyrelsen allerede i april 2016 
præciserede prøveafholdelsens indhold 
væsentligt.  Vi håber efterlevelsen af  
kravene kan ændre den folkelige  
opfattelse af, at Speedbådsprøven ikke 
er papiret værd.

Når den nu gældende lovgivning er  
sådan, at en bestået Speedbådsprø-
ve kan erstatte Duelighedsprøvens  
praktiske del må det være klart, at en 
ændring er nødvendigt, om der ikke  
opnås en forbedring.

I øjeblikket er der 60 censorer og 18 
tilsynsførere tilsluttet DFU Kompeten-
ce Center, der alle besidder ekspertise 
og modenhed i varetagelsen af prø-
veafviklingerne. Vi er meget glade og  
ydmyge over så mange kompetente  
personer, hvoraf mange også er tilsluttet 
SFS Censorkorps indtil d. 1. januar 2018. 

Censorer og tilsynsførende stavnsbindes 
på ingen måde til DFU kompetence Cen-
tret, men er frit stillet til også at fungere 
for andre bemyndigede prøveafholdere. 
Vi ønsker på ingen måde en stavnsbin-
ding men mener, at erfaring opnået hos  

http://www.dfu-kompetence.dk
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andre ikke skader sø-sikkerheden, tvært-
imod. At en fritstilling også pålægger 
DFU en ordentlig ”personalepolitik” ser 
vi som en fordel; det kan kun være en 
fordel for alle.

Vi er også bevidste om, at censorer og de 
tilsynsførende befinder sig i systemets 
spidse ende, og er derfor udstyret med 
de fornødne kompetencer og opbakning 
hjemmefra, hvilket de kan være sikre på 
vil værre tilfældet ved de moralske, eti-
ske og korrekte afgørelser.  

Analysen af censorernes personlige re-
lationer til Søfartsstyrelsen viste, at der 
havde været en ringe indsats for fasthol-
delse og udvikling af censorerne og de 
tilsynsførende. Flere beretter, at der ikke 
har været kontakt, udover prøveindbe-
retningerne, siden de blev bemyndiget!  

En konsekvens heraf er, at Kompetence 
Centret indfører dialogmøder, hvor kur-
susudbydere, censorer og tilsynsføren-
de deler erfaringer og gennemgår kva-
litetsopfølgningen samt kan fremlægge 
forbedringsforslag til procedure og ud-
dannelserne.

Bemyndigede censorer og tilsynsførende 
opfatter DFU som ildsjæle, der bræn-
der for det gode, bevidste og oplyste  
sømandskab, hvilket naturligvis ikke skal 
afskære dem for en økonomisk kom-
pensation af deres indsats. Kompeten-
ce Centret køber deres ydelser efter en 
fastsat honorarliste gradueret efter hold-
størrelse.

Systemet er designet til at fungere ef-
ter non-profit princippet, hvorfor øko-
nomien også fremlægges og drøftes på  

dialogmøderne for accept af honorarli-
stens eventuelle justeringer.

Der skelnes skarpt mellem DANSK  
FRITIDSSEJLER UNION’s medlemsøkono-
mi og DFU Kompetence’s økonomi, idet 
det ikke er et krav at prøveaflæggerne 
(elever) er medlemmer af DFU. 

At DFU vil markedsføre sig overfor disse, 
endnu ikke-medlemmer, anser vi for na-
turligt.

DFU Kompetence Kvalitetschef
Bent Hansen
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Orientering og formål
DANMARKS FRITIDSSEJLER UNION´s 
(DFU) model for fritidssejlernes uddan-
nelser varetages af private kursusudby-
dere, aftenskoler og klubber, der orga-
niserer undervisningens indhold, efter 
DANMARKS FRITIDSSEJLER UNION’s ud-
dannelsesplaner.(note: 1 & 2)

Et korps af selvstændige, og af DAN-
MARKS FRITIDSSEJLER UNION (DFU) be-
myndigede censorer, varetager elevernes  
indlæring og uddannelserneskvalitet ved 
stikprøvevis, at overvære kurser og ved, 
at censurere de afsluttende prøver. På 
anmodning udsteder DFU et kompeten-
ce bevis for en bestået prøve.

Herudover kvalitetsovervåger DFU’s til-
synsførere prøveaflæggelserne ved stik-
prøvevis, at overvære og om nødvendigt, 
at vejlede om prøveafviklingens korrekte 
indhold og afvikling.(note: 3 & 4)

Kursusudbydere, bemyndigede censorer, 
tilsynsførende og kursister, med bestå-
et prøve, optages i DFU’s kompetence- 
register.

Overordnet organisering
DFU’s bestyrelse er ansvarlig for driften 
af DFU’s kompetenceregister, der er uaf-
hængig af DFU’s medlemsregistrering. 

DFU’s bestyrelse udpeger en kvalitets-
chef med ansvar for uddannelsernes kva-
litet, opfølgning på brister og mangler, at 
udviklingen af uddannelsernes korrekte 
og faglige indhold følger udviklingen på 
Fritidssejlerområdet samt gennem op-
følgning af indberetningerne fra elever, 

kursusudbyder, censorer og tilsynsføren-
de, at ajourfører uddannelsesplanerne. 
(note: 3)

DFU’s kvalitetschef er ansvarlig for, at de 
udbudte kursers indhold, kvalitet og gen-
nemførelse, som et minimum, følger Sø-
fartsstyrelsens lovbekendtgørelse nr. 74 
af 17. januar 2014, med seneste ændrin-
ger anført i Bekendtgørelse om prøver og 
beviser for fritidssejlere nr. 1641.

DFU’s kvalitetschef organiserer regel-
mæssige tilsyn med kursernes indhold 
og gennemførsel samt at prøveaflæggel-
serne overholder de fastsatte krav, og at 
kompetence bevisernes udstedelse er 
tilfredsstillende. 

Kursus udbydere
Kursusudbydere, der kan tilslutte sig 
DFU’s kvalitetsstyring system og krave-
ne for kursernes uddannelsesplaner, 
der minimum følger Søfartsstyrelsens  
bekendtgørelser iht. Bekendtgørelsen 
om prøver og beviser for fritidssejlere 
nr. 1641, og BEK. nr. 232 (Speedbådsfø-
rer bekendtgørelsen), med senere revi-
sioner, kan optages i DFU’s kompetence 
organisation. 

Kursusudbydere forpligtiger sig til, at 
eleverne er bekendte med de tilmeldte  
prøveaflæggelsers indhold og krav.

Kursusudbyderene er ansvarlige for  
opretholdelse af en høj indlærings- 
standard og sikkerhed hos fritidssejlerne 
og, at indfører de ændringer kvalitetens 
systemets afdækker. 

Kursusudbyderene rekvirerer prøveaf-

DFU’s uddannelseskompetence organisering
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holdelser, med angivelse af en ønsket 
dato for afholdelse af prøver og antal 
elever.

Eleverne udfylder, i samarbejde med kur-
susudbyder, egen personlige tilmelding. 

Censorer og Tilsynsførende
Personer med indgående kendskab til 
de enkelte uddannelser og erfaring er-
hvervet ved f.eks. undervisning eller er-
hvervserfaring, kan søge bemyndigelse 
som DFU censor eller tilsynsførende for 
specifikke kurser. DFU kan, efter gen-
nemgang af ansøgers teoretiske, faglige 
samt erhvervsmæssige baggrund og in-
terview godkende ansøgeren, som be-
myndiget DFU censor.(note: 4)

Bemyndigede censorer udleverer, et 
bevis for bestået kursus til kursisten og 
sende en kopi, med foto, af elevens prø-
vebevis til registrering i DFU’s kompeten-
cesystem. 

DFU’s kvalitetschef foretager indberet-
ning til Søfartsstyrelsen, ved anvendel-
se af Søfartsstyrelsens system til digital 
indberetning af eksamens- og kursusre-
sultater, senest 14 dage efter prøvens 
afholdelse.  

DFU’s kompetence organisation rekvi-
rerer en bemyndiget censor til prøveaf-
læggelserne. DFU censorerne og tilsyns-
førende medvirker aktivt ved kvalitets 
systemets tilsyn. 

Kvalitetsstyringen af Kompetencesyste-
met.
DFU kvalitetschef er ansvarlig for syste-
mets drift, vedligeholdelse og ajourfø-
ringen af kursernes indhold, udvikling og 
kvalitetsniveau, samt opretholdelse af 

dialogen mellem DFU, kursusudbydere, 
elever og bemyndigede censorer samt 
tilsynsførende ved at:

Gennemføre tilsyn med kurser og prø-
vernes korrekte gennemførsel, efter 
retningslinjerne i Bekendtgørelse om 
prøver og beviser for fritidssejlere nr. 
1641 kapitel 3 §13 stk. 3 og 4. og BEK 
nr. 1373(note: 3), (kvalitetssikring af ma-
ritime uddannelser).

Eleverne inddrages i kvalitetsovervåg-
ningen ved, at udfylde en anonym eva-
luering, hvor undervisningens indhold, 
kvalitet og gennemførsel, lokalernes eg-
nethed og aflæggelsen af prøven med 
faciliteter evalueres. Bemyndigede cen-
sorer og tilsynsførende udfylder en til-
svarende evaluering. Evalueringsrappor-
terne sendes til DFU’s Kvalitetschef, og 
indgår i systemets evalueringsproces. 

Evalueringsrapporternes konklusion 
meddeles aktuelle kursusudbyder, be-
myndigede censor og medvirkende  
tilsynsførende.

Kvaliteten af uddannelserne oprethol-
des og udvikles ved regelmæssige tilsyn 
af uddannelsesforløbene og prøveafhol-
delserne samt dialogmøder, hvor kur-
susudbydere, bemyndige DFU censorer 
og tilsynsførende gennemgår tilsynenes 
konklusioner, krav og ændringer. Af-
vigelserne anvendes aktivt for revide-
ring og skærpelse af uddannelserne og  
prøvernes forløb. Søfartsstyrelsen orien-
teres om tilsynenes konklusion.  

Klageadgang og behandling
En klage indgives til den bemyndigede 
censor som har afholdt prøven. Censor 
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videresender klagen, indenfor to uger 
fra datoen hvor prøveresultatet er afgi-
vet, ledsaget af en udtalelse fra censor 
og replik fra eleven, til DFU’s kvalitets-
chef, der om nødvendigt, afgør klagen 
sammen med 2 indkaldte bemyndiget 
tilsynsførende.

En sådan klageafgørelse og behandling 
kan ikke indbringes for højere admini-
strativ myndighed.

Økonomi
Kompetencesystemet fungerer ef-
ter princippet selvbærende økonomi. 
(non-profit)

Personer med bestået eksamen kan på 
anmodning få et kompetencebevis ud-
stedt, eller om nødvendigt genudstedt.  
Udstedelserne omkostning opkræves 
hos den enkelte. 

Den bemyndigede censor og til-
synsførende opkræver honorar hos  
DANMARKS FRITIDSSEJLER UNION.  
Honoraret til de bemyndigede censorer 
og tilsynsførende fastsættes på dialog-
møderne og i respekt for den selvbæren-
de økonomis principper, efter indstilling 
af DFU´s kasserer.

Eleven sender honoraret for prøveaflæg-
gelserne, til det opgivne registrerings-
nummer og kontonummer, som anført 
på anmeldelsesblanketten for prøveaf-
holdelsen.

For deltagelse i dialogmøder for kvali-
tetssikring af systemet opkræves et del-
tagergebyr hos kursusudbyderene.

Betalingerne for elevernes deltagelse i 
prøver og udstedelse af kompetencebe-

vis og den bemyndigede censors honorar 
offentliggøres på DFU’s hjemmeside.

Et driftsregnskab, der følger kalender-
året, fremlægges på dialogmødet.

Regentskabets drift og forelæggelse va-
retages af DFU’s kasserer og er underlagt 
DFU’s revision.

Noter:

1. Uddannelseskrav for opnåelse 
af DFU kompetence bevis for  
Duelighedsprøve I sejlads for 
fritidssejlere.                                                                                      

2. Uddannelseskrav for opnåelse 
af DFU kompetence bevis for 
speedbåds sejlads.

3. Kvalitetssikring af DFU’s kom-
petence organisering af mari-
time uddannelser for fritids-
sejlere.

4. Godkendelseskrav som DFU 
bemyndiget Censorer.
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Bliv klar til sejlersæsonen 2018
Det er nu du skal tage et duelighedsbevis
Har du lige fået din første båd, eller har 
du aldrig fået taget et duelighedsbevis, 
så er det oplagt at bruge efterårs- og  
vintermånederne til at få gjort noget ved 
det. Ingen kræver, at du har et duelig-
hedsbevis for at føre en sejlbåd, men for 
din egen og andres sikkerhed, er det en 
god investering, lyder det fra Søsportens 
Sikkerhedsråd. 

Når du står med duelighedsbeviset i 
hånden, har du lært at læse søkort og 
planlægge en tur. Du har også prøvet at 
navigere en båd i havn og til søs, lært om 
vigeregler, farvandsafmærkninger, nød-
signaler, bådmotorer og en masse andet 
nyttigt, som vil gøre dine sejlture både 
sikre og sjovere. 

Når man anskaffer sig en båd, kan 
man næsten ikke vente med at få den 
i vandet og komme på den første tur. 
Men sejlråd nummer 1 er, at man skal 
lære at sejle. Når det handler om sej-
lads, er det en rigtig skidt idé udeluk-
kende at satse på learning-by-doing. 
Der er både en teoretisk og en praktisk 
del, man skal have styr på, siger Sten 
Emborg, specialkonsulent i Søsportens 
Sikkerhedsråd.

Et duelighedsbevis kan tages på en 
weekend, eller over en vinter i en sejl-
klub, hvor det kombineres med praktisk 
sejltræning. Kurserne i sejlklubberne er 
dér, hvor du kommer grundigst omkring 
alle aspekter af sejlads, og det giver en 
vis portion sikkerhed at vide, at du har 
været igennem de vigtigste områder af 

sejlads. Se duelighedsbeviset som en 
mulighed for at lære tingene af sejlkyndi-
ge folk og som en chance for at få svar på 
en masse spørgsmål, som du helt sikkert 
har som nybagt bådejer. 

Øvelse gør mester
Hvis du gerne vil samle praktisk erfaring 
før du selv sejler ud, kan du eksempel-
vis begynde som gast på en anden båd 
og lære fra rutinerede sejlere. Hvis du 
sejler med din ægtefælle eller en anden 
sejlmakker, er det en fordel, at de også 
har et duelighedsbevis. På den måde vil 
i meget bedre kunne supplere hinanden 
på båden, fordi I har samme viden. 

En af de allervigtigste ting er at lære  
navigation. De danske farvande er af me-
get forskellig karakter. Nogle steder er 
der store sten lige under overfladen, og 
andre steder er der dybere. Derfor er det 
godt at kunne læse et søkort og sætte en 
kurs, og det er godt at kigge på søkort og 
planlægge turen sammen på forhånd. 
Sæt dig også ind i vejr- og vindforholden-
des betydning for sejlads og gå aldrig ud, 
hvis du er i tvivl, om der er uvejr på vej. 

Hold dine færdigheder vedlige
Selvom du har taget dit duelighedsbevis, 
er der stadig mange ting, som du skal 
lære og holde ved lige, f.eks. mand-over-
bord-manøvre og tjek af bådens udstyr. 
Og hvis du anskaffer en ny båd, så skal 
du lære den at kende og at manøvre-
re på ny. ”Så selvom man er en erfaren  
sejler, er der en masse ting der skal hol-
des ajour”, siger Sten Emborg.



11

 
 

 

Duelighedsprøve i 
sejlads for fritidssejlere

Praktisk prøve bestået

Fornavn: Flemming

Efternavn: Olesen

CPR: 0102030405 Statsborgerskab Danmark
Delprøven er aflagt overfor en censor autoriseret af:

DFU KompetenceCenter.

Dato: 26-07-2017 Sted: Roskilde

Censors autorisations nr.: 113

Censors navn: Steen Norup Andersen

04-08-2017

Udstedelsesdato

________________________

DFU Kvalitetschef

DFU KompetenceCenter
Godkendt i henhold til Søfartsstyrelsens standard

for kvalitetsstyring af fritidssejlerprøver

Et fuldgyldigt duelighedsbevis opnås først når begge delprøver er bestået
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Danmarks Fritidssejler Union (DFU) og 
Duelighedsklubben har i fællesskab 
etableret et åbent system på internettet, 
således at enhver kan prøve kræfter med 
den teoretiske del af duelighedsprøven 
for fritidssejlere.

For nogle år tilbage kom de fleste i gang 
med sejlerlivet fordi en onkel havde en 
fiskejolle, forældrene havde en sejlbåd, 
søskende gik i sejlerskole, eller man da-
skede rundt på lystbådehavnen, fik kon-
takt med menneskene, voksede ind i  
miljøet og kulturen.

I dag kommer mange ind i sejlerlivet  
fordi der simpelthen er flere penge mel-
lem folk. Familien sidder ved morgen-
bordet og åbner posten … der er penge 
tilbage i skat … hurra … hvad skal vi gøre 
med dem? … vi køber en båd!

Effektive fritidssejlerprøver med etik og 
faglighed
Når mange køber båden uden forudgå-
ende erfaring eller oplæring, og således 
”hopper” ind i sejlerkulturen, er der et 
behov for effektiv og hurtig uddannelse 
i kombination med et fair og seriøst prø-
vesystem. 

Som resultat af denne nye målgruppes 
stærkt stigende efterspørgsel, kunne 
man fristes til at slække på kravene ved 

duelighedsprøven for ikke at miste ”kun-
der”, men DFU og Duelighedsklubben er 
stålsatte på at fastholde et seriøst prø-
veniveau, og samler alle gode kræfter på 
at gøre såvel uddannelser som prøver så 
let tilgængelige og sikre for alle, som det 
overhovedet er muligt.

Det kræver moral og rygrad at stå fast på 
fagligheden i denne situation, men vi i 
Duelighedsklubben har tillid til, at vi har 
fundet de rette samarbejdspartnere hos 
ildsjælene i DFU.

Vi ser det som et kæmpestort frem-
skridt, at DFU-KompetenceCenter har 
skabt vandtætte skotter mellem cen-
sor og kursusudbyder. Min vurdering 
er, at SfS tabte fritidssejlerprøverne på  
gulvet, netop fordi de lod prøveudbyder-
ne håndplukke deres ”egne” censorer på 
en sådan måde, at censorer og prøve-
udbydere kunne aftale hvad som helst,  
herunder de økonomiske forhold.  

En anden faktor som jeg finder yderst 
tilfredsstillende er, at jeg har observeret, 
at det ikke er hvem som helst der slipper 
igennem ansættelsessamtalerne og ind 
i DFU-censorkorpset.  Også her tæller  
kvalitet frem for kvantitet. 

I Duelighedsklubben har vi den aller-
største respekt for de mange SfS-cen-
sorer, som på trods af stort pres fra 
”discountbeviserne” har holdt fast i 
et seriøst prøveniveau igennem åre-
ne, og det glæder min sejlersjæl at  
mange af deres navne nu er på listen 
over DFU-censorer.  Det handler jo ikke 
om, at DFU skal have masse censorer, 

Fritidssejlerprøver med etik og faglighed
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men et stærkt team af håndplukkede,  
seriøse og dygtige censorer, som kan 
samarbejde om at sikre danskerne et til-
bud om fair og seriøse fritidssejlerprøver. 

Duelighedsbeviset er ikke et ”Ha´ det 
sjovt i vandkanten”-bevis
Der er noget galt, når duelighedsbevi-
set mange steder markedsføres som en 
slags ”Ha´det sjovt i vandkanten bevis”. 

Selv de rådgivende myndigheder har vidt 
forskellige meninger om duelighedsbe-
viset.  F.eks. skriver Søsportens Sikker-
hedsråd på deres hjemmeside, at ”Alle 
bør have et duelighedsbevis før de tager 
på havet første gang”, hvilket nærmest 
giver indtryk af, at der er tale om en slags 
basisuddannelse for småbådsfolk. Dette 
udsagn ligger langt fra Søfartsstyrelsens 
definition af duelighedsprøven som væ-
rende en certificering af vagthavende 
navigatører til store søgående fartøjer: 
”Prøven skal fastslå, at prøveaflægger 
kan fungere sikkerhedsmæssigt forsvar-
ligt som styrmand i fritidsfartøjer op til 
24 meter i visse farvande, og varetage 
sikkerheden for eget fartøj og personer 
ombord under hensyntagen til omgivel-
serne”.

Duelighedsklubben er af kommercielle 
prøveudbydere blevet kritiseret for, at 
vores onlineprøver er for ”skrappe” og 
nærmest overgår bekendtgørelsens prø-
vekrav, men den dokumenterede virke-
lighed er, at vi konsekvent forholder os 
1:1 til regelsættet.  Når vi anmoder kriti-
kerne om at henvise til konkrete eksem-
pler i onlinespørgsmålene på at vi skyder 
over målet, bliver der helt stille.

Vores indstilling er, at vi ikke vil lave smut-
huller bare for at der kan udstedes flere 
beviser, men henviser de aspiranter, som 
ikke kan klare prøvekravene, til at tage 
en gasteprøve eller en kystsejlerprøve 
på hjemmesiden duelighed.dk. Det skal 
være muligt at få kvalitetsuddannelse på 
alle niveauer.

Et kendt og respekteret ansigt blandt Sø-
fartsstyrelsens censorer, fartøjsfører ved 
mange SAR-operationer, og udpeget af 
DFU som tilsynsførende med fritidssej-
lerprøverne, Bent Larsen, Nyborg udtaler 
således:

“Jeg bedømmer Duelighedsklubbens 
onlineprøve som værende ikke for nem 
og ikke for svær, men lige netop så se-
riøs som en teoriprøve for fritidssejlere 
skal være”

Større tilgængelighed
1. Når man har bestået den nye  

onlineprøve hjemme ved compu-
teren, skal man træne de praktiske 
færdigheder, som DFU kræver til den 
praktiske prøve, enten sammen med 
vennerne eller i en sejlerskole. 

2. Når man er søsikker, kan man bestille 
en censor hos DFU-KompetenceCen-
ter, og aflægge den teoretiske delprø-
ve, eller den kombinerede teoretiske/
praktiske prøve for selvstuderende. 
Fidusen ved dette prøvesystem er, at 
selvstuderende kun skal møde op til 
prøve en gang.  Vi kalder det tilgæn-
gelighed

3. Har aspiranten ikke et speed-
bådsbevis, eller bevis for bestået  
duelighedspraktik delprøven, skal 
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der overfor en DFU censor aflægges 
en sejladsprøve for, at dokumentere, 
at det er aspiranten der sejler med 
båden … og ikke omvendt.

DFU kvalitetschef, Bent Hansen udtaler, 
at:

Duelighedsklubben online undervis-
nings- og træningsmoduler  allerede 
har bevist sit værd, idet de første elever 
i Kompetencesystemets regi var selv-
studerende, der efter censors udtagel-
ser var:  ”absolut i den bedre halvdel af 
hvad vi har set”.

Ekspert i åbne online-uddannelser ved 
VIA University College, samt aktiv yacht-
skipper af 1. grad, Per Christensen, Hor-
sens, har set på prøvesystemet med kriti-
ske øjne og konkluderer således:

“Sikkerhedsmæssigt og indholdsmæs-
sigt lever websitet og prøveformen til 
fulde op til de krav man kan stille til et 
online miljø på dette uddannelsesmæs-
sige niveau”

En åben pædagogisk legeplads for fri-
tidssejlere
Alle og enhver kan kvit og frit prøve  
kræfter og træne ”de små grå celler” med 
den nye teoriprøve på internettet. Hvis 
man vil have udstedt et officielt prøve-
bevis for bestået onlineprøve, skal man 
dog være medlem af Duelighedsklubben 
(kontingent 195 kr. årligt).

Prøvesagkyndig for Søfartstyrelsen i 25 
år og aktiv langturssejler, Lars Oudrup, 
Fredericia, har været en tur rundt i prø-
vesystemet:

“Duelighedsklubbens teoretiske duelig-

hedsprøve har en passende sværheds-
grad, og hele set-up’et med at lave dis-
se spørgsmål/test på nettet er en super 
ide, mange - både med og uden Duelig-
hedsprøve - vil køre dem igennem og få 
øjnene op for det, de mangler af viden”

Prøv selv

Du finder onlineprøven på hjemmesiden:

Glade sejlerhilsner

DUELIGHEDSKLUBBEN

Benjamin Kristensen 
bestyrelsesformand

http://www.duelighed.dk
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Fritidssejlerorganisationer er nu klar til 
at afholde prøver og udstede beviser til 
fritidssejlere.

Søfartsstyrelsen er i gang med at god-
kende udbydere til at afholde prøver og 
udstede beviser til fritidssejlere. I 2017 
gælder det speedbådsprøven og duelig-
hedsprøven i sejlads for fritidssejlere. Fra 
1. januar 2018 bliver det muligt at blive 
godkendt til duelighedsbevis i motorpas-
ning for fritidssejlere, bevis som yacht-
skipper af 3. og 1. grad og Short Range 
Certifikater (SCR).

De første godkendte udbydere, Dansk 
Fritidssejler Union og Dansk Sejlunion, er 
allerede i fuld gang – så de kan varetage 
fritidssejlernes interesser og snart udste-
de de første beviser til fritidssejlere.

Rasmus Høy Thomsen, kontorchef:

”Vores mål er, at prøverne får et relevant 
indhold og et højt niveau. Da rammerne 
er fleksible, og da det nu er eksperterne, 

der skal fastsætte kriterierne, får vi nogle 
prøver, der hele tiden følger udviklingen. 
Samtidig skulle vi gerne komme kritikken 
til livs om, at det i visse tilfælde er for 
nemt at få et speedbådsbevis.”

For den enkelte fritidssejler sker der ikke 
den store omvæltning – de skal stadig  
aflægge de forskellige prøver, som det 
har været hidtil for at få udstedt speed-
bådsbevis, duelighedsbevis m.m.

Søfartsstyrelsen vil løbende føre tilsyn 
med de godkendte udbydere af fritids-
sejlerprøver. Der findes en liste over ud-
bydere på Søfartsstyrelsens hjemmesi-
de, som løbende vil blive opdateret.

Du kan i øvrigt læse mere om beviser 
til fritidssejlere her, hvor du også kan  
undersøge, om din båd kræver speed-
bådsbevis.

Kontaktboks

Søfarende og Certifikater
+45 72 19 60 19

Søfartsstyrelsen: Pressemeddelse
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Bag den mundrette betegnelse ”Hjem-
meværnsskolens Marinehjemmeværns-
sektion”, gemmer sig det mindre men 
driftige etablissement på Slipshavn. Her 
er skolen der primært uddanner Marine-
hjemmeværnets frivillige, så de kan løse 
deres opgaver. Vi uddanner dog også en 
række andre personer med roller i det 
offentlige.

Blandt vores mange uddannelser er hele 
vores fritidssejlersegment, hvor vi ud-
byder Speedbådscertifikatkurset, Short 
Range Certificate, Duelighedsbevis i sej-
lads og i motorpasning, Yachtskipper af 
3. grad og Restricted operators certifica-
te. 

Vi udbyder samlet ca. 510 kursuspladser 
årligt i dette segment. 

Det er et ønske fra såvel Hjemmeværns-
skolen som fra Marinehjemmeværnet, at 
de frivillige sendes af sted fra et bestået 
kursus med et civilt kompetencegiven-
de certifikat i hånden. Til at eksaminere 
vores kursister, har vi alle dage benyttet 
os af censorer fra Søfartsstyrelsen. Vores 
uddannelser er bygget op omkring en 
moderne modus for læring og vores be-
ståelsesprocent har altid ligget i den høje 
ende af skalaen. 

Med Søfartsstyrelsens beslutning om at 
nedlægge den centrale administration 
af censorer og bevisudstedelse, er det 
blevet besluttet at Hjemmeværnsskolen 
skal arbejde for selv at opnå godkendel-
se som udbyder af censorer, på samme 
vilkår som andre der opnår godkendelse. 
Den proces er sat i værk, men samtidig 

må vi forberede os på, at det vil tage tid. 

Vi har derfor haft vendt blikket imod 
Dansk Fritidssejler Union og vi har fået 
forevist deres system og procedurer i 
DFU-kompetence. Præsentationen var 
overbevisende og efterlod os med en 
fornemmelse af, at DFU-kompetence 
sagtens kunne være vores alternativ ind-
til godkendelsen foreligger. Samtidigt er 
det kommet mig for øre, at flere af de 
censorer vi allerede anvender i dag har 
meldt sig under fanerne hos DFU. 

Vigtigst var det dog, at vi fik fornemmel-
sen af at DFU havde samme vision som 
os: At højne sikkerheden til søs og arbej-
de for at alle får den bedste uddannelse.

Med venlig hilsen

Tom Grastrup Jensen
Kaptajnløjtnant  

uddannelsesansvarlig
Marinehjemmeværnssektionen

Hjemmeværnsskolen ser på DFU-kompetence
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Navigation for 
fritidssejlere?
AOF tilbyder kurser i søfartslære 
med fokus på navigation, 
forståelse af søkort, søvejsregler 
og sikkerhed. Hvis du drømmer 
om at kunne navigere til fjerne 
kyster, er der information om 
dette og mange andre kurser på 
AOF’s aftenskoleportal.

   

aftenskole.aof.dk
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AOF tilbyder fritidssejlerundervisning, 
der muliggør, at eleverne kan indstille 
sig til en prøveaflæggelse for opnåelse 
af et fritidssejlerkompetencebevis.

DFU er bemyndiget prøveafholder for 
opnåelse af et fritidssejlerkompetence-
bevis af den danske Søfartsstyrelse.

Baseret på disse kompetencer etablerer 
AOF og DFU et markedsføringssamar-
bejde om AOF’s kurser og det danske 
fritidssejleruddannelsessystem, således 
at:

• AOF indrykker annonce om kursus-
tilbud i DFU’s medlemsblad, der er 
landsdækkende og udkommer fire 
gange hvert år, uden omkostning for 
AOF.

• DFU’s organisering og tilbud om 
fritidssejlernes prøveaflæggelser, og 
udstedelse af et certifikat markeds-
føres i AOF, ligeledes uden omkost-
ning for DFU.

• Hvis AOF også bliver bemyndiget 
som prøveafholder, kan samarbej-
det udvides til rekvisition af hinan-
dens censorer.

Aftale mellem Arbejdernes Oplysnings Forbund og DFU

Navigation for 
fritidssejlere?
AOF tilbyder kurser i søfartslære 
med fokus på navigation, 
forståelse af søkort, søvejsregler 
og sikkerhed. Hvis du drømmer 
om at kunne navigere til fjerne 
kyster, er der information om 
dette og mange andre kurser på 
AOF’s aftenskoleportal.

   

aftenskole.aof.dk
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Danmarks Fritidssejler union (DFU) øn-
sker her, at præciserer regelsættet og 
proceduren, for prøve aflæggelsen af du-
elighedsprøvens teoretiske del, idet de 
seneste artikler tilsyneladende har med-
ført utryghed og forvirring.

DFU har siden d. 24. maj 2017, af Søfarts-
styrelsen, været bemyndiget, til afhol-
delse af fritidssejlerprøver og udstedelse 
af fritidssejlerbeviser. DFU opnåede be-
myndigelsen efter godkendelse af den 
tilhørende organisation, med uddannel-
sesplaner for de enkelte uddannelser 
og funktionsbeskrivelser af censorer og 
tilsynsfører, samt ikke mindst et kvalifika-
tions opfølgningssystem.

DFU’s målsætning, som prøveafholder 
er, at medvirke til en højnelse af det 
kvalificerede og vidende sømandskab,  
samtidig med en styrkelse af sø sikkerhe-
den.

Sejlernes medvirkende til vi kan opnå 
målsætningen er, udover viden og erfa-
ring i, at kunne håndtere båden på van-
det, en solid teoretisk viden om søens 
færdselsregler, herunder vigeregler, lan-
terneføring, navigation, sikkerhedsud-
rustning med meget mere.

Denne teoretiske viden erhverves på  
flere måder f.eks. gennem en længere 
varende kursus, intensive kurser, eller 
ved selvstudie. For DFU er det ikke må-
den man opnår denne viden på, men ved 
en prøve, overfor en af vores censorer, at 
bevise man har den! 

DFU har glæde af samarbejdet med  

Duelighedsklubben, der udbyder on-
line undervisning på et glimrende ni-
veau, med aflæggelse af en bevidnet 
prøveaflæggelse. Problemet her er, at 
DFU’s bemyndigelse alene omfatter en  
prøveaflæggelse ved en DFU censor, der 
overfor DFU kan bevidne, at den fornød-
ne viden og forståelse hos eleven er til 
stede. Kravet kan ikke opfyldes, under 
vores bemyndigelse, ved en prøveaflæg-
gelse hos et vitterlighedsvidne. 

I vores digitale verden må vi forvente  
udviklingen åbner mere op for, at er-
hvervelsen af viden også foregår digitalt,  
hvilket i denne her sammenhæng allere-
de er en mulighed, idet der i lovgivnin-
gen ikke stilles formelle krav om under-
visning, men om en dokumentation af, at 
den fornødne viden er til stede, og kan 
anvendes.

DANMARKS FRITIDSSEJLER UNION mod-
tager på denne baggrund elever til en 
autoriseret prøveaflæggelse, hvor ele-
vens teoretiske baggrund er selvstudie.

Kravene til en selvstuderende elev er ikke 
forskellig fra klasseunderviste elever.

Selvstuderende elever opfordres til, at 
medbringe eventuelle beviser der kan 
støtte deres forklaring om hvordan de 
har opsamlet deres viden til prøveaflæg-
gelsen, men det er ikke et krav og over-
høringen ændre ikke form.

Til alle, beståede elever, udsteder et di-
plom og Søfartsstyrelsen orienteres om 
den beståede prøve. Diplomet for den 
beståede delprøve i teorien, for opnåel-

Præcisering af reglerne for selvstuderende elever
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se af Duelighedsbeviset, har gyldighed 
hos øvrige bemyndige organisationer.

Efter denne præcisering kan jeg bevid-
ne, at Dulighedsklubbens online kursus 
er seriøs og dækkende for uddannelses-
kravet for opnåelse af den teoretiske del-
prøve for duelighedsbeviset, og kan i en 
travl hverdag være en seriøs mulighed.   

Alle er berettiget til at aflægge en prøve 
på deres færdighed overfor en DFU cen-
sor, idet det er indholdet og ikke formen 
vi fokuserer på.

DFU Kompetencesystemet er i sin helhed 
beskrevet på hjemmesiden:

hvorfra det er muligt at rekvirerer en 
censor for en prøveaflæggelse.

DANMARKS FRITIDSSEJLER UNION 
Formand, Bent Hansen

http://www.dfu-kompetence.dk

Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk 54 60 51 52

VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTERRødbyhavn Motor- 
& Maskinværksted

Touching your heart
Touching your heart

Touching your heart

Touching your heartTouching your heart

Alle former for 

· Svejsning samt smede- & maskinarbejde

· Hydraulik for fiskeri

Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk 54 60 51 52
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Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
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VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTER



22



23

Formand
Sekretariatsfunktion
Bent Hansen
Parkvej 27
4990 Sakskøbing
E-mail: bent@dk-dfu.dk
Mobil: 2639 3521 og 2248 4670 

Næstformand
Per Sandholdt
Odsvej 10B
3000  Helsingør
Mobil: 6118 4050
E-mail: per@dk-dfu.dk

Bestyrelsesmedlem
Sekretariatsfunktion
Kirsten Hansen
Lerbjergvej 22, Saltofte
5610 Assens
Mobil: 5070 3780
Email: kirsten@dk-dfu.dk

Kasserer og
medlemsansvarlig
Kai Mogensen
Engkærbro 8
7752 Snedsted
Mobil: 2763 1833 og 4082 4126
E-mail: kai@dk-dfu.dk

Bestyrelsesmedlem
Facebook-redaktør
Henrik Damsgaard Lovmand
Laubsvej 73
7500 Holstebro
Mobil: 2812 7846 
Mail: henrik@dk-dfu.dk

Suppleant
Asta Jørgensen
Kohavegyden 25
5672 Broby
Tlf: 3029 3349
E-mail: asta@dk-dfu.dk 

Suppleant
Flemming Caspersen
Søvængerne 28
4953 Vesterborg
Tlf: 2462 0442
E-mail: flemming@dk-dfu.dk

Danmarks Fritidssejler Union
  

   Sekretariat: Parkvej 27, 4990 Sakskøbing
Hjemmeside: http://dk-dfu.dk

           Medlemshenvendelser og forsikringstegning:
      Telefon: 7022 9195  

Åbningstid fra kl. 15.00 til 18.00 alle hverdage undtagen helligdage         
 E-mail: dfu@dk-dfu.dk 

Bestyrelsen 2017
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