Midlertidigt bevis for bestået speedbådsprøve.
Temporary certificate of proficiency in yachting (Power boats)
Efternavn ifølge billed-id
Surname

Fornavne ifølge billed-id
Firstname

Personnummer ifølge billed-id
ID-no.

Statsborgerskab hvis ikke dansk
Citizenship if not danish

Har bestået speedbådsprøven
Passed the examination in yachting
(Power boats)

Dato date

Nummer på bemyndiget censor
Number of authorized examiner

Bemyndiget censors navn (blokbogstaver)
Name of authorized examiner

Prøve nummer Examin number

Dette bevis er gyldigt i 4 uger efter bestået prøve og træder i stedet for bevis for bestået
speedbådsprøve
The certificate is valid 4 weeks from the date of passing the examination

Udstedt af Duelighedsklubben, Slagterivej 15, 4230 Skælskør, www.duelighed.dk
efter bemyndigelse fra Søfartsstyrelsen.

________________________________

___________________________________________

Sted og dato place and date

Underskrift (censor) Signature (examinator)

VIGTIGT: Om 7 dage skal du gå på internet og
registrere din speedbådsprøve!
Når du har bestået en speedbådsprøve hos en af Duelighedsklubbens censorer, og har
modtaget et midlertidigt speedbådsbevis, kan du 7 dage efter prøven anmode om
registrering af din speedbådsprøve hos Søfartsstyrelsen samt evt. udstedelse af et
speedbådsbevis. Dette kræver at du giver Duelighedsklubben tilladelse til at behandle dine
personlige data. Du skal gå ind på denne hjemmeside:
https://duelighed.dk/indberet_speedbaad/

Generel information.
Ris, ros og forbedringsforslag fra prøvetager
Enhver prøvetager opfordres til at indsende ris, ros og forbedringsforslag vedr. prøven til
Duelighedsklubbens kvalitetskoordinator på e-mail admin@duelighed.dk
Husk at oplyse navn og cpr-nummer ved alle henvendelser.
Klagevejledning
Klager vedrørende prøver afholdt efter Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere
afgøres af de godkendte udbydere, jf. § 24.
Klagen indgives til den censor, som har afholdt prøven.
Censor videresender klagen til den relevante udbyder ledsaget af en udtalelse.
Censor skal give klageren lejlighed til inden for en frist på mindst 1 uge at kommentere udtalelsen.
Den eventuelle kommentar fra klageren skal medsendes til udbyderen.
Fristen for klage er to uger fra den dag, prøveresultatet er meddelt prøvedeltageren.
Udbyderens afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.
Sagsbehandling
Censor orienterer Duelighedsklubben om prøveresultatet inden 2 dage.

