Yachtskippereksamen
På en fritidsbåd med en skroglængde på 15 meter og derover
(maksimalt 24 meter) skal der være en eller flere navigatører med
sønæringsbevis. For at opnå sønæringsbevis som yachtskipper skal
man opfylde visse krav til teoretisk og praktisk uddannelse, ligesom
syn og hørelse skal opfylde visse mindstekrav

DYF
Dansk Yachtskipper Forening

Yachtskipperuddannelserne
Uddannelsen er modulopbygget og todelt. Der er således
yachtskippereksamen af henholdsvis 3. grad og 1. grad. Undervisningen
foregår i sejlklubber og på aftenskoler, og Søfartsstyrelsen afholder
eksamen, der foregår rundt omkring i landet.
Et sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad giver ret til at blive
styrmand på fritidsfartøjer i fart på alle have og ret til at føre
fritidsfartøjer på op til 24 meter i Østersøen og Nordsøen, omkring de
Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster. Efter at have
bestået eksamen som yachtskipper af 1. grad opnås efter en vis fartstid
ret til at føre fritidsfartøjer op til 24 meter i fart på alle have.
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I Randers findes den største koncentration af Yachtskippere i
Danmark. Der er gode traditioner for et godt studiemiljø båret af
mange entusiastiske mennesker med særlig interesse for navigation
og det maritime.
Dansk Yachtskipper Forening har til formål at højne danske
fritidssejleres navigationsmæssige uddannelsesniveau og maritime
færdigheder.

Dansk Yachtskipper Forening

Aktiviteter i DYF

Foreningen blev stiftet 2003 på Anholt af entusiastiske yachtskippere,
som var uddannet i Randers. Initiativet udsprang af ønsket om at
inspirere fritidssejlere til at uddanne sig yderligere til yachtskippere af
1. og 3. grad, samt ønsket om et fagligt og socialt fællesskab for
personer med særlig interesse for navigation og sejlads.

Den årlige generalforsamling afholdes på en dansk ø, som ikke er
landfast med bro eller dæmning.

Foreningen tegnes af generalforsamlingen, som skal afholdes på en
dansk ø den 3. weekend i juni måned.
Foreningen optager medlemmer, som påtænker at tage, eller har
bestået en yachtskippereksamen, samt enhver som kan godkendes af
bestyrelsen.

Således har Anholt, Sejerø og Samsø, været mål for årenes
generalforsamlinger. Alle øerne har hver deres interessante historie at
byde på. Sejerø var også for mange medlemmer et førstegangsbesøg og
generalforsamling i Langør på Samsø, som på trods af ualmindelig
dårlig sigtbarhed kunne byde på sin helt egen og specielle geografi.
Det andet faste arrangement er en hyggelig og overdådig julefrokost,
med foredrag og socialt samvær.
Foruden disse faste årlige arrangementer har DYF et mindre antal
aktiviteter om året, hvor det faglige og navigationsmæssige og ikke
mindst det sociale element prioriteres højt. Det ligger os derfor meget på
sinde at lave netop det antal arrangementer, som giver sikkerhed for
stor tilslutning.
De sidste par år har budt på besøg i Marstal, som bl.a. omfattede det
Maritime Museum, besøg og fremvisning på X-yacht værftet, hvor de
hurtige skrog og moderne indretninger blev livligt studeret.

Foreningen afholder generalforsamling og julefrokost som 2 faste
arrangementer om året. Yderligere arrangeres kurser og udflugter med
forskelligt maritimt indhold.

Et eksklusivt besøg på Steno museet, hvor blikket blev rettet nysgerrigt
mod stjernerne. Et besøg som kunne interesserer enhver astronomisk
navigatør. Arrangementet trak i øvrigt som andre fulde huse.

DYF’s hjemmeside (WWW.DYF.DK) er et godt opslagsværk vedr. alt fra
navigation, sømandskab, historiske skildringer til sjove historier,
spidsfindige definitioner og skrøner.
Yachtskipperuddannelsen udbydes flere steder i landet (se på
WWW.DYF.DK), og der afholdes eksamen flere steder i Danmark. (Se
links på hjemmeside)
Vær indstillet på, hvis du starter på uddannelsen, at bruge tid på det, for
det er ikke "bare lige" "et kursus". Det er praktisk, at være flere sammen.
Dels for at bevare en vis mødedisciplin, men også til almindelig faglig
fordybelse, og nogle at have de spændende diskussioner med.
Når man først er i gang, er "det næsten lige så sjovt som at sejle rigtigt",
men man bliver ikke så våd, og man kommer hjem til tiden...

Endvidere er der i tidens løb afholdt kurser til ”kanalcertifikat”, i
havstrømme og tidevand, VHF, motorlære o.lign.
Af fremtidige aktiviteter kan nævnes matchrace i mini 12 meter i
Silkeborg, opfriskningskurser, studiekredse og udflugter i det omfang
medlemmernes interesse og engagement rækker.

