SRC (Short Range Certificate).
Alderskrav er minimum 15 år senest 3 måneder inden prøvedatoen. Certifikat udstedes
tidligst når kandidaten er fyldt 15 år.

Tilmelding af prøve
Prøven tilmeldes til SIMAC på fritidssejler@simac.dk
Deltagere kan tilmelde sig prøven uden forudgående deltagelse i undervisning.
Henvendelse på mail til fritidssejler@simac.dk for oplysning om datoer eller hold øje med
hjemmesiden.
Kursusudbyder skriver deltagerne ind i godkendelseslisten, som kan findes på følgende
link: http://www.simac.dk/simac-training/fritidssejler/formular-til-godkendelsesliste/
 Alle data SKAL udfyldes PÅ NÆR de sidste 4 cifre i CPR nr. De sidste 4 cifre vil
censor udfylde på dagen.
 Udbyder sender listen direkte til censor med fritidssejler i cc. Det er ok at listen
fremsendes umiddelbart før prøvens afholdelse, dog skal censor informeres af
prøveudbyder om forventet deltagerantal senest 48 timer før prøveafholdelse.
 Efter endt prøve indsender censor listen til SIMAC’s e-boks eller via formularmodulet på SIMAC´s hjemmeside:
http://www.simac.dk/simac-training/fritidssejler/formular-til-godkendelsesliste/
Censor tildeles af SIMAC, når kursusudbyder anmelder prøve. Censor vil blive tildelt
senest 1 uge før prøvens afvikling, såfremt tilmelding af prøven og deltagerlisten har
fundet sted senest 14 dage før prøvedatoen. Sker tilmelding senere tildeles censor hurtigst
muligt.

Betaling af prøve
Prøven kan betales på flere forskellige måder.
1) Mobilepay til 84409 med teksten ”Prøvested, dato og kode 5215”
2) Indbetaling til SIMACs konto som er:
Danske Bank
Reg. nr. 0216 Konto nr. 4069049036 med angivelse af projektnummer 5215,
prøvedato og sted
3) Store udbydere kan få tilsendt faktura efter prøvens afholdelse.
VIGTIGT!
Censor kontrollerer at ALLE har betalt, såfremt nogle har betalt på forskud skal
dokumentation for dette forevises, men ikke gemmes. Såfremt kursusudbyder vælger
faktura, gælder denne løsning for alle deltagere!

Prøve:
Prøven vil være en skriftlig prøve af 75 minutters varighed. Den skriftlige prøve vil bestå af
47 Multiple Choice spørgsmål. Det er tilladt at forlade lokalet inden de 75 minutter er gået.
Det er ikke tilladt at returnere til lokalet efter at den skriftlige prøve er afleveret.
Prøven vil stille spørgsmål vedrørende:
 Nød, Il- og sikkerhedskommunikation i relation til brug af VHF inkl. brug af VHF
DSC
 Nødkommunikation på vegne af andre (Mayday Relay)
 Rutinemæssig kommunikation via VHF udstyr inkl. brug af VHF DSC
 Redningsmidler (EPRIB, SART & VHF SART)
 NAVTEX
 Generel opbygning af GMDSS Systemet
Tilladte hjælpemidler til prøven vil være: Tillæg udarbejdet af Skagen Skipperskole eller
Tillæg udarbejdet af Weilbach.
For at bestå prøven kræves:
Mindst 10 rigtige besvarelser ud af 12 spørgsmål vedrørende nød, il- og
sikkerhedskommunikation via VHF (uden DSC)
Mindst 6 rigtige besvarelser ud af 7 spørgsmål vedrørende nød, il- og
sikkerhedskommunikation via VHF (med DSC)
Mindst 15 rigtige besvarelser ud af 20 spørgsmål vedrørende rutinemæssig
kommunikation og GMDSS generel opbygning
Mindst 5 rigtige besvarelser ud af 8 spørgsmål vedrørende redningsmidler (EPRIB, SART
& VHF SART) og brugen af NAVTEX.

Læringsmål:
Viden:





VHF radiobølgers udbredelse
Antenner og strømforsyning
Afregningskoder
Digitalt Selektivt Kald (DSC)

Færdigheder:






Kunne redegøre for brugen af AIS SART
Kunne redegøre for brugen af SART
Kunne redegøre for brugen af DSC
Kunne redegøre for den maritime VHF tjeneste herunder kende til brugen af
arbejdskanaler
Brug af VHF til rutinetrafik




Maritime sikkerhedsinformationer
Anvendelsen af kanaler herunder lyttepligt

Kompetencer:



Kunne afgive og modtage nød, il- & sikkerhedsmeldinger via VHF inkl. brug af VHF
DSC.
Kunne afgive og modtage nødmeldinger på vegne af andre skibe i nød (Mayday
relay)

Klage


Såfremt en prøvetager er uenig med censors bedømmelse, skal en skriftlig klage
sendes til fritidssejler@simac.dk indenfor 14 dage. Hændelsesforløbet skal
beskrives og det skal oplyses hvilken censor eksaminationen har foregået ved.

Aflysning af prøve




Såfremt prøveudbyder aflyser en prøve, skal dette ske senest 48 timer før prøven.
Censor skal kontaktes af prøveudbyder og fritidssejler skal være i cc.
Såfremt en prøve aflyses senere end dette, skal der betales 2000 kr. ex. moms til
SIMAC.
Censor modtager en godtgørelse på 4 timers løn såfremt prøveudbyder aflyser
prøven senere end 48 timer før prøvens afholdelse.

Kontakt




Fritidssejler kan kun kontaktes på fritidssejler@simac.dk.
Der kan ikke forventes svar fra fritidssejler i weekenden.
Koordinator sender kontaktinformations ark samt checkliste ud til prøveudbyder og
censorer, og dermed er disse i direkte kontakt med hinanden. Informationerne
forventes at blive behandlet fortroligt, og slettes efter prøveafholdelsen.

Referencer
Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194222
Bekendtgørelse 74 af 17/01/2014 (Skibsbesætningsloven)
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161007

