Duelighedsprøve for
fritidssejlere (teori)
Ansøgning om indberetning af bestået teoretisk delprøve til
Søfartsstyrelsens database i henhold til: Bekendtgørelse om prøver og
beviser for fritidssejlere

Leveret af www.duelighed.dk

1.
Denne ansøgning indsendes til admin@duelighed.dk

2.
Ansøgninger som er mangelfuldt eller utydeligt udfyldte bliver ikke
behandlet.

3.
Prøvetagerens oplysninger:
Jeg har sidst indbetalt kontingent til Duelighedsklubben den _______
For og efternavn __________________________________________
Adresse _________________________________________________
Postnummer ____________ By_______________________________
Telefonnummer ___________________________________________
E-mail-adresse ____________________________________________
CPR-nummer _____________________________________________

Jeg har bestået prøven i søvejsregler på www.duelighed.dk
den (dato) _________________
i tidsrummet fra klokken ____________ til klokken ______________
Kodeord ved prøven i søvejsregler ___________________________

Jeg har bestået prøven i navigation på www.duelighed.dk
den (dato) ___________________
i tidsrummet fra klokken ____________ til klokken ______________
Kodeord ved prøven i navigation______________________________

Jeg bestod prøven i søsikkerhed, brand og miljø på www.duelighed.dk
den (dato)_________
i tidsrummet fra klokken ____________ til klokken ______________
Kodeord ved prøven i søsikkerhed, brand og miljø________________

Prøvetagerens erklæring samt evaluering af online-prøven:
Hvordan er du blevet vejledt forud for prøven (sæt kryds):
_ Dårligt
_ Middel
_ Godt og grundigt

Hvordan oplevede du prøvens sværhedsgrad (sæt kryds):
_ Sværere end forventet
_ Som forventet
_ Nemmere end forventet

Jeg har følgende klager over, eller forslag til forbedring af online-prøven
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Med min underskift herunder erklærer jeg (prøvetageren):
a) At jeg den på ovennævnte dato(er) i det anførte tidsrum har
gennemført ovennævnte prøve(r) via Duelighedsklubbens hjemmeside.
b) At jeg ikke under nogen form har modtaget hjælp fra andre personer
under prøveforløbet, herunder kommunikeret online eller med
mobiltelefon.
c) At jeg er mindst 18 år gammel
d) At jeg ikke er i nær familie med vidnet (d.v.s. søskende-forældre/barnægtefælle-samlever)
e) At vidnet ikke på nogen måde har personlig interesse i prøveresultatet.
f) At vidnet ikke personligt har bidraget til min undervisning i pensum
forud for prøven.
g) At jeg kan bekræfte vidnets identitet og underskrift.
h) At jeg er indforstået med, at blive kontaktet af Duelighedsklubben eller
af Søfartsstyrelsen med henblik på en verificering af nærværende
erklæring, herunder at kunne blive udtaget til en stikprøvekontrol

omfattende en personlig overhøring af en fagcensor fra
Duelighedsklubben.
i) At jeg giver Duelighedsklubben tilladelse til, at opbevare denne
ansøgning med mine personlige oplysninger i op til 24 måneder fra dato.
Må kun læses af Duelighedsklubbens sagsbehandlere samt tilsynsførende
fra Søfartsstyrelsen.
Prøvetagerens underskrift ____________________________________
Dato for underskrift __________________________________________

4.
Oplysninger om vidnet samt vidnets erklæring.
For og efternavn __________________________________________
Adresse _________________________________________________
Postnummer ____________ By_______________________________
Telefonnummer ___________________________________________
E-mail-adresse ____________________________________________

Med min underskift herunder bevidner jeg:
a) At jeg den på ovennævnte dato(er) i det anførte tidsrum, ved min
personlige tilstedeværelse, har overværet at ovennævnte prøver er
gennemført af den anførte prøvetager via Duelighedsklubbens
hjemmeside.

b) At prøvetageren ikke under nogen form har modtaget hjælp fra mig
eller andre personer under prøveforløbet, herunder kommunikeret online
eller med mobiltelefon.
c) At jeg er mindst 18 år gammel
d) At jeg ikke er i nær familie med prøvetageren (d.v.s. søskendeforældrebarn-ægtefælle-samlever)
e) At jeg ikke på nogen måde har personlig interesse i prøveresultatet.
f) At jeg ikke personligt har bidraget til prøvetagerens undervisning i
pensum forud for prøven.
g) At jeg kan bekræfte prøvetagerens identitet og underskrift.
h) At jeg har forstået min opgave som vidne.
i) At jeg er indforstået med, at blive kontaktet af Duelighedsklubben eller
af Søfartsstyrelsen med henblik på en verificering af nærværende
erklæring.
j) At jeg giver Duelighedsklubben tilladelse til, at opbevare denne
erklæring med mine personlige oplysninger i op til 24 måneder fra dato.
Må kun læses af Duelighedsklubbens sagsbehandlere samt tilsynsførende
fra Søfartsstyrelsen.
Vidnets underskrift ___________________________________________

Dato for underskrift __________________________________________

5.
Sagsbehandling.
Når din ansøgning er færdigbehandlet hos Duelighedsklubben, herunder
kontrol af vidnets erklæring, samt evt. gennemførelse af stikprøvekontrol
(mundtlig overhøring af en fagcensor), indberetter Duelighedsklubben til
Søfartsstyrelsens database, at du har bestået den teoretiske del af
Duelighedsprøven for Fritidssejlere.
Hvis du har bestået både den teoretiske og den praktiske
Duelighedsprøve (evt. praktisk prøve i form af et Speedbådsbevis), kan
Duelighedsklubben på din begæring udstede det officielle
”Duelighedsbevis for Fritidssejlere” i kreditkortformat.
Du skal fremsende udskrift/kopi af de beståede delprøver, klippet fra
Søfartsstyrelsen hjemmeside, hvor du kan logge på med NemID.
Udstedelse af Duelighedsbeviset er gratis for medlemmer af
Duelighedsklubben.

