BØGER OG MATERIALE TIL DEN TEORETISKE DEL AF DUELIGHEDSBEVISET

Duelighedsbogen
(Lærebog i navigation, søsikkerhed og sejlads – 8. udgave. Weilbach.)
Varenr. 62130020
Det er den bog, der undervises efter. Den er du nødt til at have, for i
den står der omtrent alt det, du skal lære for at få Duelighedsbeviset.
Finder du en 2-3 år gammel udgave, kan den dog også godt bruges,
men så passer sidehenvisningerne i Pensumoversigten ikke helt.

Pris kr.
240,-

De Internationale Søvejsregler (10. Udgave. Weilbach)
Varenr. 62620001
I denne bog står der de ”søens færdselsregler”, som du skal lære alt om,
og mange andre nyttige ting. Den er helt klart og ubetinget nødvendig.

202,-

Afmærkning af danske farvande. (9. Udgave, Søfartsstyrelsen)
Varenr. 32000003
Det er den bog, der undervises efter. Den er helt klart nødvendig.

50,-

Kort 1 (2007. Miljøministeriet, Kort & Matrikelstyrelsen)
Varenr. 32000001
Dette hæfte forklarer betydningen af tegnene og signaturerne i søkortet.
Det kan være fornuftigt at have, men er ikke ubetinget nødvendigt.

65,-

2 Søkort
336,- (i alt)
Varenr.: Kort 112: 14001120. Kort 114 har intet varenr.
Vi bruger 2 kort til undervisningen: Kort 112 Århus Bugt og 114 Farvandet
nord for Fyn. Begge er nødvendige at have – og du kan bruge dem mange år
frem i tiden, når sejler rundt i din egen båd.
Har du dem i forvejen, så sørg for, at de er rettet med de seneste ændringer.
Kurslinial (Linex 2810)
Varenr. 3522100
Den er nødvendig, men der findes forskellige typer. Denne her er nok den
billigste, man kan finde, men den er fuldt ud tilstrækkelig til formålet.

129,-

Stikpasser (Linex type 40, 6”)
Varenr. 35511000
Det er en passer med spids i begge ben. Den bruger du til at måle afstand
og udsætte positioner med, så den er helt nødvendig, men se, om du ikke
har en liggende fra skoletiden.

59,-

Bøger, søkort og andet udstyr kan bestilles på mail hos sales@weilbach.com, der sender
tingene i løbet af en uges tid. Det er Weilbach’s varenummer, der er angivet.
Hvis I kan gå sammen et par stykker om at bestille, deler I udgifterne til forsendelse.
Er der spørgsmål, så kontakt Hans Koch på mail: dkconsult@yahoo.dk

