
Yachtskipper 3 kursus 

 

Undervisning:  

Undervisningen foregår i Gilleleje Sejlklub hver torsdag fra den 26. oktober 2017 til 

den 10. maj 2018. Undervisningen tilrettelægges som workshops, instruktøren 

gennemgår stoffet efter pensumlisten og deltagere bliver efterfølgende engageret 

med opgaveløsning og præsentationer for de øvrige deltagere. Kurset bliver en 

levende undervisning, hvor vi gennem vinteren arbejdet med alle de spændende 

emner som er beskrevet nedenfor. Alle opgaver bliver lagt på Internettet så alle kan 

følge undervisningen selv om de nogle aftner er forhindret. Nettet bliver brugt 

interaktivt i undervisningen så deltagerne får tilsendt alle opgaver, kan stille 

spørgsmål til underviseren over nettet og sende løsninger til review. 

Formål: 

Uddannelsen til yachtskippereksamen af 3. grad har til formål at kvalificere den 

studerende til:  

1. at virke som fører i større fritidsfartøjer i nordeuropæiske farvande, 

2. at virke som styrmand i større fritidsfartøjer i fart på alle have,  

At kvalificere sig til at gå videre med studier til yachtskippereksamen af 1. grad, som 

hvis der er interesse bliver gennemført næste år.  

Uddannelsen til yachtskippereksamen af 1. grad har til formål at kvalificere den 

studerende til:  

1. at virke som fører i større fritidsfartøjer i fart på alle have.  

Indhold af emner i kurset: 

 

NAVIGATION   

FORMÅL: Yachtskipperen skal have sådanne færdigheder og kundskaber i navigation, 

der er nødvendige for hans virke som fører i større fritidsfartøjer i nordeuropæiske 

farvande.  

MÅLBESKRIVELSE: Efter afsluttet uddannelse er det målet, at yachtskipperen skal:  

1.    have kendskab til sejladsplanlægning,  

2.    kunne bestemme og vurdere skibets position ved anvendelse af:  

3.    kendemærker til søs og på land, 



4.    bestik ført under hensyntagen til vindens og strømmens 

       påvirkninger.  

5.    kunne anvende farvandsafmærkning efter IALA A,  

6.    kunne anvende søkort og håndbøger til planlægning og  

       gennemførelse af skibets sikre sejlads,  

7.    kunne vedligeholde et skibs beholdning af søkort og håndbøger,  

8.    have kendskab til magnetkompasset og herunder kunne bestemme 

       fejlvisningen på dette,  

9.    have kendskab til funktionsprincipper for teknisk navigationsudstyr, 

       der er almindeligt forekommende i større fritidsfartøjer,  

10.  have kendskab til forhold vedrørende strøm.  

 

KURSUSINDHOLD: Grundbegreber: Jorden, stedsangivelser på jorden, gensidig 

beliggenhed, kompaslinjer, styrede, sejlede og beholdne kurser, pejling, sømilen. 

Magnetkompasset: magnetisme, kompasset i almindelighed, magnetkompassets 

opstilling og pasning, misvisning og deviation. Fart og distance, afdrift og strøm. 

Søkortet, sejladshåndbøger, efterretninger for søfarende, farvandsafmærkning. 

Stedbestemmelse ved terrestrisk navigation. Bestik. Elementær funktionsteori 

vedrørende ekkolod, log, GPS og radar. Sejladsplanlægning. Strømforhold.  

  

LÆREBØGER: "Navigation 1”, ”Navigation 2”, og ”Navigation 4” af Jørgen Wittrup 

samt Farvandsvæsenets hæfte "Afmærkning af danske farvande".  

SØMANDSKAB OG SØSIKKERHED  

  

FORMÅL: Yachtskipperen skal have sådanne færdigheder og kundskaber i 

sømandskab, søsikkerhed og brandbekæmpelse, der er nødvendige for hans virke 

som fører i større fritidsfartøjer i nordeuropæiske farvande.  

  

MÅLBESKRIVELSE: Efter afsluttet uddannelse er det målet, at yachtskipperen skal:  

- Kunne beskrive forskellige typer fritidsfartøjers opbygning, og karakteristika 

under anvendelse af de mest almindeligt forekommende navne og 

benævnelser, der benyttes om bord,  

- Kunne definere begreberne vægt- og rumtonnage samt skibets dimensioner 

(mål),  



- Kunne beregne et skibs middeldybgang og trim på baggrund af aflæst dybgang,  

- Kunne definere begreberne tyngdepunkt, opdriftscenter, metacentrum og 

stabilitet,  

- Have forståelse for faktorer, der har indflydelse på større fritidsfartøjers 

stabilitet, herunder tab af opdrift, indvirkning fra vind, sø og fri 

væskeoverflader,  

- Være orienteret om sejlbåden og dens balance og have kendskab til, hvordan 

man kan ændre bådens balance,  

- Have kendskab til de i støre fritidsfartøjer almindeligst forekommende typer 

tovværk og wirer og deres anvendelse,  

- Kunne beregne dimensionering af tovværk, wirer og sjækler,  

- Have kendskab til et skibs manøvrering, fortøjning og ankring under forskellige 

forhold herunder mand over bord situationen,  

- Have kendskab til personlig sikkerhedsudrustning og redningsmidler, herunder 

oppustning af gummiredningsflåder,  

- Kunne træffe hensigtsmæssige og fornødne forholdsregler i tilfælde af havari,  

- Være orienteret om GMDSS (Global Maritim Distress and Safty Systems) 

kommunikation,  

- Have kendskab til søredningstjenesten i Danmark, herunder helikopterredning,  

- Have kendskab til principperne for forebyggelse af brand og til 

brandbekæmpelse  

 

KURSUSINDHOLD: Skibets konstruktion, vægt- og rumtonnager, dybgang og trim, 

stabilitet, sejlbåden og dens balance, sejlareal og sejlcenter, lateralplan og -center. 

Anvendelse af sikkerhedsfaktor på tovværk, wirer, kæder og sjækler. Skibets 

manøvrering, brug af ankre og søens virkning. Havarier, herunder grundstødninger, 

kollisioner og hårdtvejrskader. Søsikkerhed. Redningsmidler, herunder oppustelige 

redningsflåder, deres indretning, udstyr og anvendelse. GMDSS. 

Søredningstjenestens opbygning, helikopterredning. Forebyggelse af brand og 

brandbekæmpelse, brandteori, brandslukningsmidler og deres anvendelse, 

transportable slukkere.  

LÆREBØGER: "Sømandskab og kommunikation for yachtskippere" af Leif Rosendahl.  

 

METEOROLOGI  

  



FORMÅL: Yachtskipperen skal have sådanne færdigheder og kundskaber i 

meteorologi, der er nødvendige for hans virke som fører i større fritidsfartøjer i 

nordeuropæiske farvande.  

  

MÅLBESKRIVELSE: Efter afsluttet uddannelse er det målet, at yachtskipperen skal:  

• have kendskab til karakteristiske forhold til relevante vejrsystemer i det 

nordeuropæiske fartsområde,  

• kunne indsamle relevante meteorologiske informationer og benytte disse 

hensigtsmæssigt i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af 

skibets sikre sejlads,  

• have forståelse for særlige meteorologiske fænomener, der kan udgøre en 

risiko for skibet, og kunne bedømme, hvornår en sådan situation foreligger og 

afgøre, hvorledes man som fører eller vagthavende navigatør skal forholde sig 

dertil,  

  

KURSUSINDHOLD: Atmosfæren, luftens tryk, luftens indhold af vanddamp, vind og 

bestemmelse af vindretning samt skøn af vindhastigheder, luftmasser og fronter, 

nedbør, lavtryk (tempererede cykloner) og deres passage, sø- og landbrise, 

vejrmeldinger og vejrobservationer, tidevand, bølger og strømforhold.  

LÆREBØGER: ”Himmel og hav” af Svend Albrechtsen.  

 

VAGTTJENESTE  

  

FORMÅL: Yachtskipperen skal have sådanne færdigheder og kundskaber i 

vagttjeneste, der er nødvendige for hans virke som fører af større fritidsfartøjer i 

nordeuropæiske farvande.  

MÅLBESKRIVELSE: Efter afsluttet uddannelse er det målet, at yachtskipperen skal:  

- kunne anvende de internationale søvejsregler,  

- kunne anvende nød- og redningssignaler og træffe hensigtsmæssige 

forholdsregler i forbindelse hermed,  

- kunne anvende vagtholdsbekendtgørelsen,  

- have kendskab til, hvordan man finder oplysninger om og anvender forskellige 

nationers særlige regler for sejlads, herunder de særlige regler for sejlads i 

visse danske farvande.  



 

KURSUSINDHOLD: De internationale søvejsreglers regel 1 til 38 med kommentarer 

samt tillæg I om anbringelse af skibslys og signalfigurer, tillæg II om tillægssignaler for 

fiskeskibe, tillæg III om tekniske specifikationer for lydsignalapparater og tillæg IV om 

nødsignaler. Desuden de særlige regler for visse danske farvande og reglerne for 

afmærkning af sikkerhedszone om faste og flydende havanlæg. Lods- og 

redningssignaler. Vagthold i skibe.  

LÆREBØGER: Seneste udgave af "De Internationale Søvejsregler".  

  

Forudsætninger  

For at indstille sig til eksamen, skal man have bestået:  

• praktik-delen af ”duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere”, eller  

• ”prøven for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en 

skroglængde under 15 meter” (speedbådsprøven) eller  

• med tilfredsstillende resultat have gennemført et grundkursus på en 

godkendt søfartsskole eller et skoleskib.  

  

Den praktiske uddannelse skal være afsluttet, før man kan indstille sig til 

yachtskippereksamen af 3. grad.  

hvis man blot ønsker at følge undervisningen er det ikke noget krav at man har et 

duelighedsbevis, men det vil være en fordel at have nogen viden og erfaring med 

sejlads. 

 

Prøven:  

Hele uddannelsen til en yachtskippereksamen afsluttes med en skriftlig og en 

mundtlig prøve efter nedenstående retningslinier:  

  

Yachtskippereksamen af 3. grad  

Prøven består indledningsvis af en skriftlig del i emnet vagttjeneste (søvejsregler, 

brovagthold, nødsignaler m.v.) og sikkerhed.   

Herefter vil prøven være mundtlig i form af et ”operativt interview” af ca. 45 

minutters varighed, hvilket vil sige, at eksaminanden overhøres i den øvrige del af 

uddannelsens pensum. Som udgangspunkt for interviewet tages udgangspunkt i en 



sejlads kursisten har planlagt fx fra Gilleleje til Oslo. Eksaminator får udleveret 

opgaven og stiller spørgsmål til hvordan sejladsen er planlagt; sejladsplanlægning, 

navigation, meteorologi m.m. alt sammen relateret til pensum naturligvis. Opgaven 

der overhøres i er en sejlads som planlægges under kurset og hvor man finder en 

faktisk båd på mellem 15 og 24 meter hvor man har alle data. Opgaven udleveres til 

sensor og medbringes til eksamen. 

Bedømmelse gives som bestået/ikke bestået.  

Den, der vil indstilles til yachtskippereksamen af 3. grad, skal  

a) have bestået praktik-delen af duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere eller 

”speedbådsprøven”,  

  

b) have fået en praktisk gennemgang af redningsmidler og herunder overværet 

en demonstration i anvendelsen af en oppustelig flåde, som beskrevet i 

pensumplanen for emnet ”Sømandskab og søsikkerhed” til 

yachtskippereksamen af 3. grad. 

  

c) have fået en praktisk gennemgang i slukning af mindre brande med 

håndslukkere af relevant type, som beskrevet i pensumplanen for emnet 

”Sømandskab og søsikkerhed” til yachtskippereksamen af 3. grad. 

   



Rettigheder  

 

Sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad giver ret til at føre fritidsfartøjer 

med en skroglængde på mellem 15 meter og 24 meter, i fart i Østersøen, i 

Nordsøen og Den Engelske Kanal, samt fart på De Britiske Øer, Irland, Norge, 

Færøerne og langs Grønlands kyster i en afstand af ikke over 30 sømil fra kysten.  

  

Sønæringsbeviset giver endvidere ret til at sejle som styrmand i de samme skibe 

i fart på alle have.  

Økonomi  

Kursusprisen er 850 kr. og indeholder kaffe og en bid brød eller kage. 

Udgifter til bøger her skal man regne med ca. 800 – 1.000 kr. se Weilbach’s 

hjemmeside, men bemærk alle de anførte bøger på hjemmesiden ikke er 

obligatoriske. Endvidere kan bøgerne også fås som e-bøger hvis man foretrækker det 

og her er der penge at spare! 

https://www.weilbach.com/da/products/uddannelse/yachting-

certificates/yachtskipper-iii 

Pensum detaljeret beskrevet finder du på Søfartsstyrelsens hjemmeside hvor de 

bøger som skal læses er anført og der er endda anført hvilke sider i de enkelte bøger 

der er pensum. Af interesse kan det være man fx omkring meteorologi køber 

supplerende bøger og Weilbach har en del supplerende bøger med i deres oversigt 

som altså ikke er pensum. 

https://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/UddPersonligeBeviser/Yachtskip

per 

Indstilling til eksamen i Yachtskipper 3 koster 350 kr. som betales til Søfartsstyrelsen. 

https://www.weilbach.com/da/products/uddannelse/yachting-certificates/yachtskipper-iii
https://www.weilbach.com/da/products/uddannelse/yachting-certificates/yachtskipper-iii
https://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/UddPersonligeBeviser/Yachtskipper
https://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/UddPersonligeBeviser/Yachtskipper
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