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Fritidskipper kurs D5L - Bodø – Intensivkurs
3 helger fredag-søndag + Eksamen – mars 2014 (for båter opp til 24m skroglengde)
Bergen Båtskole skal gjennomføre D5L kurs – Fritidskipper / Fiskeskipper.
Bestått kurs gir rett til å utløse sertifikat D5L for båter opp til 24m skroglengde. Ved supplering med IMO
60 sikkerhetskurs og Krisehåndteringskurs vil en kunne føre opp til 12 passasjerer i båt opp til 15m Loa.
Det kreves legeattest – spesielt for hørsel og fargesyn.
Undervisningsform:
Kurset er lagt opp som klasseromsundervising med støtteundervising som E-læring, med kurssted i
Bodø Båtforenings lokaler, Moloveien 6 i Bodø. Kurset omfatter alle fag som kreves i hht
Sjøfartsdirektoratets krav.
Kurs dager og sted:
Torsdag 13. mars. kl. 17.00 til 21.00 – innledning og orientering.
Fredag 14. til søndag 16. mars. Hver dag kl.09.00 til 19.00.
Fredag 21. til søndag 23. mars. Hver dag kl.09.00 til 19.00.
Fredag 28. til søndag 30. mars. Hver dag kl.09.00 til 19.00.
Eksamen gjennomføres mandag 31.mars.
Det tas forbehold om endring av datoer og klokkeslett.
Det forutsettes at deltakerne aktivt bruker E-læring som forberedelse til og mellom kurs dagene. For
maksimalt utbytte er det derfor viktig å melde seg på tidlig, for å komme i gang med kurset.
Personlig tilgang til E-læring fås når kursavgift er mottatt.
Nødvendig materiell:
Alle deltakere må ha; Passer, Blyant (HB eller mykere), vinkelhaker eller parallell forskyver.
For oppgaveløsning benytter vi sjøkartene 305 og 21. Disse kan leies for NOK 200,- pr. stk, eller kjøpes
gjennom skolens innkjøpsordning,
Som del av E-læringsprogrammet finnes nødvendig litteratur / bakgrunnsstoff. De som ønsker
støttelitteratur ut over dette kan få kjøpe boken ”Fritidsskipperen” av Gunnar Ulseth, gjennom skolens
innkjøpsordning. Også kart og annen litteratur fra Sjøkartverket kan kjøpes til gunstige priser gjennom
skolen.
ISAF sikkerhetskurs for havkappseiling
Teoridelen for ISAF sikkerhetskurs for havkappseiling er lagt inn i kurset, og deltakerne får dermed
denne kurspakken som del av kurset uten tilleggskost (verdi ca NOK 2.000,-). Praksisdel av ISAF
kurset, gjennomføres i Bergen over en fredag våren 2014.
Eksamen:
Eksamen gjennomføres med 5 skriftlige prøver og en muntlig prøve. I tillegg må en dokumentere 3 års
”fartstid” ved bruk av / ansvar for, båt større enn 8m loa, eller gjennomført praktisk utsjekk. Vi kan avtale
gjennomføring av praktisk utsjekk etter nærmere avtale.
Priser
Kurset koster NOK 17.500,-. I tillegg kommer eksamensavgift samlet for alle 6 fagene NOK 1.950,-.
Vi søker å gjennomføre en dag med praksis under kurset, kostnadene til dette deles i tilfelle mellom
deltakerne, og vi vil søke å gjøre dette så rimelig som mulig.
Bindende påmelding gjøres til:
Bergen Båtskole, Auctor Bergen as, Sjødalsveien 24. 5305 Florvåg.
E-post; post@auctor.no.
Faktura blir tilsendt.
Det tas forbehold om fulltegning av kurset, ”først til møllen”…
Ytterligere informasjon:
Thorvald Haarberg, Mobil 9004 2220 / e-post post@auctor.no
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