Kvalitetsstyring - Danish Yacht Union – DYU
Dato: 26 september 2017
1. Grundlag/Referencer
Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om prøver for fritidssejlere
nr. 1641 kapitel 3 §3 og 4, og Bek nr. 1373 (Kvalitetssikring af maritime uddannelser).
2. Formål
Formålet med denne vejledning er at opstille retningslinjer for afholdelse af speedbådsprøver, samt
Duelighedsprøver under Danish Yacht Union.
3. Interesse
Danish Yacht Union ønsker at tilsikre en høj standard i forbindelse med fritidssejler uddannelserne,
således at der vil komme flere dygtige sejlere på vandet, der er veluddannede gennem egen erfaring
og træning eller gennem en skole eller underviser.
DYU er stiftet af branchen indenfor fritidssejlads og er bakket op af en række branche relaterede
virksomheder, herunder, importører, bådforhandlere, dykkerskoler, Forsikringsselskaber, udstyrs
butikker samt bådudlejnings virksomheder. Alle med ønsket om, at der skabes en mere seriøs
tilgang til fritidssejlerkurserne.
Dette opnås ved en mere seriøs og kontrolleret tilgang til prøveafholdelsen.
Ønsket er at skabe dynamiske prøver, som tilsikrer kvaliteten i prøveafholdelser, som vil føre til
dygtigere og mere ansvarsbevidste sejlere.
Dynamiske prøver, er kendetegnet ved, at eleven oplever, at der stilles krav, til dennes færdigheder,
både på det teoretiske og praktiske plan. Eleven vil opleve en seriøs prøvegennemførelse, hvor
censor gennemgår alle obligatoriske emner, og yderligere gennemfører stikprøve kontrol af de
tilfældige emner.
Danish Yacht Union er en Non-Profit organisation og arbejder helhjertet for at skabe et højt fagligt
niveau for fritidssejleruddannelserne.
Den høje standard i forbindelse med prøverne opnås gennem et tæt samarbejde med bemyndigede
censorer, Der vil én gang årligt indkaldes til orienteringsmøde, der vil være tilsyn med prøverne, og
foreningen vil foruden tilsyn, tage stikprøve kontrol af prøver via et spørgeskema. Dette foregår
ved, at vores assistent én gang om ugen kontakter 10 elever for at høre, hvorledes prøven er
forløbet og hvad de blev spurgt om. Dette giver en hurtig indikation af, om censor har udført sin
censorgerning tilfredsstillende. Censor vil blive orienteret om feedback, og afvigelser i forhold til
prøvekrav, vil medføre skærpet kontrol.
4. Anvendelse/Omfang
Vejledningen anvendes af censorer, der er bemyndiget af Danish Yacht Union, til at afholde
speedbådsprøver og Duelighedsprøver.
Kvalitetsstyring, Uddannelseskrav og censorliste vil være offentligt tilgængelig på Danish Yacht
Unions hjemmeside.
5. Censorkorpset
Danish Yacht Union vil løbende tilsikre et passende antal aktive censorer, som modsvarer
efterspørgslen på prøver i hele landet.
Der vil blive optaget censorer i hele landet, disse censorer forpligter sig til på tro og love,
at overholde de retningslinjer der er gældende for anmeldte prøver.
Bemyndigede censorer forpligter sig til at være aktive, såfremt en censor ikke har været
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aktiv i en periode på 12 måneder ophæves
bemyndigelsen skriftligt af Danish Yacht Union. En aktiv censor har flere end 2 anmeldte
prøver pr. år.
Censorer der ikke overholder retningslinjerne for uddannelseskravene for fritidssejler
prøverne under Danish Yacht Union, vil modtage en skriftlig advarsel med begrundelse
for advarslen, ved anden skriftlige advarsel vil der blive indkaldt til et møde om
retningslinjer og afholdelse af prøver, tredje gang Censorer ikke overholder
retningslinjerne vil det medføre ophævelse af bemyndigelse. Ved grove overtrædelser, kan
bemyndigelsen ophæves uden varsel.
Foreningens ressourcer
Formand: Patrick Hansen
Opgaver: Godkende og bemyndige censorer, kommunikation med presse &
Søfartsstyrelsen, Opfølgning på tilsynsrapport. Gennemførelse af tilsyn.
Næstformand: Martin Tristan Clemmensen
Opgaver: Godkende og bemyndige censorer, revisor opgaver, Opfølgning på
tilsynsrapport, Gennemførelse af tilsyn,
Kasserer: Henrik Dahl
Opgaver: Godkende og bemyndige censorer, Opfølgning på tilsynsrapport, opfølgning på
prøvesvar fra elever, Gennemførelse af tilsyn, gennemførelse af årlige orienteringsmøder.
Assistent: Tryk og udsendelse af beviser ugentligt. Stikprøvekontrol af prøver. (Telefonisk til
elever) Gennemførelse af tilsyn.
Tilsynsførende Sjælland: Foreningens bestyrelse. (Man kan ikke føre tilsyn ved egne prøver.)
Tilsynsførende Jylland: 3 medlemmer af foreningen, vil blive udnævnt som tilsynsførende i jylland.
Antallet af censorer:
DYU anslår at der vil være et behov for ca. 20 censorer i jylland, 10 på fyn, samt 20 på sjælland.
Der vil løbende blive bemyndiget seriøse censorer, ud fra behovet, således alle forespørgsler kan
håndteres.
Forklaring til Foreningen er stiftet son Non-profit:
Foreningen er stiftet som non-profit, da ønsket om, at tjene penge aldrig må overstige ønsket om, at
skabe seriøse prøver for fritidssejlere.
Foreningen skal være selvfinansierende og evt. overskud, skal bruges på at udvikle prøveforhold,
systemet, informationsmateriale etc.
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6. Bemyndigelse til at afholde duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere og prøven for
førere af visse motordrevne fritidsfartøjer
DYU bemyndiger et passende antal personer til at afholde duelighedsprøve i sejlads for
fritidssejlere og prøven for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer.
Personer, der ønsker bemyndigelse til at afholde disse prøver, skal normalt
a) Mindst have bestået yachtskippereksamen af 3. grad
b) Være eller have været aktiv fritidssejler
c) Enten tidligere have været bemyndiget eller have undervist til duelighedsprøve i
sejlads for fritidssejlere i mindst 2 sæsoner.
d) Specifikt for censorer der ønsker at blive censor på vandscooterprøver,
- Skal have vandscooterbevis
- Skal gennemgå intro forløb for censorer ifbm. vandscooterprøven. (se bilag 1)
Enhver, der bemyndiges, skal for egen regning deltage i de orienteringsmøder og webinarer,
der af DYU arrangeres med det formål, at skabe et ensartet niveau for prøvers indhold og
afholdelse.
Ansøgning om bemyndigelse, der gives for en periode på indtil 2 år, indsendes til DYU, som
herefter afgør, om ansøger besidder de forventede kvaliteter.
Ansøgningen bør være anbefalet af en sejl- eller motorbådsklub, et oplysningsforbund eller af en
anden undervisningsinstitution med kendskab til ansøgerens kvalifikationer. Skema til ansøgning
om første gangs bemyndigelse skal rekvireres fra DYU.
Censorer må være indstillet på, at respondere på evt. tilbagemeldinger fra DYU´s spørgeskema
til kursister. Disse udtages stikprøvevis til prøvedeltagere ca 10 elever pr. uge fordelt over
forskellige, tilfældigt udvalgte prøver, dette for at sikre kvaliteten i prøverne.
Spørgeskemaet kan udføres enten via elektronisk udsendelse eller ved telefonopkald til
prøvedeltageren
Indenfor 5 dage efter modtagelse af svar på Spørgeskema, vil censor modtage svar fra DYU´s
assistent, såfremt der er anledning til anmærkninger vil disse blive præciseret og forelagt af den
tilsynsførende og/eller DYU bestyrelse. Opfølgning på misforhold i forbindelse med
spørgeskema vil ske ved skærpet tilsyn samt advarsel og evt. fratagelse af bemyndigelse, ved
gentagne fravigelser. Ved skærpet tilsyn vil alle prøveaflæggere hos Censor blive tilbudt at
udfærdige et spørgeskema om kvaliteten af prøven
Vejledning om afholdelse af prøve:
Skal ske i overensstemmelse med de retningslinjer der, af Danish Yacht Union er præciseret under
uddannelseskravene for henholdsvis Speedbådsprøver, Vandscooterprøver & Duelighedsprøver.
7. Krav til uafhængighed ift. undervisning, undervisere og kursusudbydere
Den bemyndigede censor må ikke afholde prøve for personer, de selv har undervist. Derudover må
den bemyndigede censor ikke afholde prøver, hvor prøvens resultat kan være påvirket af
familiemæssige, økonomiske eller kommercielle interesser Desuden kan Danish Yacht Union efter
skøn, tildele en prøve til en anden censor således både underviser/skole og censor indgår i et
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rotations system, for at undgå interessekonflikter mellem censor
underviser/skole. Varslet er 5 dage fra kursusstart til parterne.

og

Tilmelding til en prøve sker via dyu.dk, skole eller prøveaflægger opretter en prøve, som
automatisk lægges online, her kan alle censorer vælge hvilke prøver de ønsker at blive tilknyttet.
På denne måde er der ingen tilknytning mellem skoler og censorer, da alle censorer frit kan vælge.
Alle prøvetilmeldinger vil manuelt blive godkendt, og bekræftelse sendes herefter til den
tilknyttede censor.
I praksis betyder dette, at såfremt DYU oplever at en censor kun veksler imellem 1 eller 2 skoler
eller på anden måde erfarer, at der mellem skole og censor opstår kammeratlige forhold, som kan
have indflydelse på prøvens afholdelse, vil DYU kunne tildele en prøve en anden censor. I disse
tilfælde, vil DYU informere underviser og censor om, at der til prøven er blevet tildelt ny censor.
Den nye censor udpeges af DYU´s Tilsynsførende, assistent bestyrelse eller medlem.
Underviseren må udelukkende være til stede som observatør. Assisteres prøvedeltageren på
nogen måde med f.eks. hjælp til svar på teoretiske spørgsmål eller hjælp til at udføre en manøvre,
er prøven ugyldig.
En Censor må ikke censorere flere end 12 prøvedeltagere pr. døgn for Speedbådsprøver &
vandscooterprøver & 16 prøvedeltagere for Duelighedsprøver, dette for at sikre en høj kvalitet i
prøveafholdelsen.

8. Krav til prøvedeltager
En prøvedeltager til en speedbådsprøve skal være fyldt 16 år. For både Duelighedsprøver &
Speedbådsprøver skal den bemyndigede censor sikre sig, at prøvedeltagere har fremvist
identifikation i form af enten sygesikringsbevis, kørekort eller pas.
Oversigt over bemyndigede censorer kan ses på DYU´s hjemmeside.
Alle kan kontakte en bemydiget censor og anmode om prøveafholdelse.
Desuden må eleven ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5, eller under
samværgemål efter værgemålslovens § 7 og 12
9. Dokumentation for bestået prøve
Dokumentation for bestået prøve udstedes af DYU efter indberetning fra den
bemyndigede censor. Den bemyndigede censor udsteder efter bestået prøve et midlertidigt
bevis, som er gyldigt i 30 dage.
Bestået delprøve (Teoretisk eller Praktisk) i forbindelse med Duelighedsprøven registreres
elektronisk i DYUs database over fritidssejlere.
DYU foretager indberetning til Søfartsstyrelsen, ved anvendelse af Søfartsstyrelsens system til
digital indberetning af eksamens- og kursusresultater, senest 14 dage efter prøvens afholdelse.
”Bevis for duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere” udstedes, når begge delprøver af
duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere er bestået.
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Kontrol heraf foregår ved, at eleven dokumenterer at have
en evt. delprøve, hvis denne ikke er gennemført igennem DYU.

bestået

10. Betaling for prøveaflæggelse
Den bemyndigede kan højst opkræve kr. 200,- pr. prøve pr. deltager.
Censor kan desuden opkræve et beløb til dækning af eventuelle transportudgifter.
Derudover kr. 150,- for udstedelse af bevis, dette beløb skal censor betale til DYU.
Genudstedelse af mistet bevis koster kr. 150,-

11. Prøveanmeldelse
Afholdelse af prøver skal af den bemyndigede anmeldes i DYUs elektroniske
fritidssejlersystem. DYU kan efter omstændighederne afvise en til en given prøve udpeget
bemyndiget person og erstatte vedkommende, med en anden censor. Dette for at sikre
kvalitet i prøveafholdelse og et værn mod ”kammerateri” mellem censor og underviser.
I praksis betyder dette, at såfremt DYU oplever at en skole/underviser kun veklser imellem 1
eller 2 censorer eller på anden måde erfarer at der mellem skole og censor opstår
kammeratlige forhold, som kan have indflydelse på prøvens afholdelse, vil DYU kunne
tildele en prøve en anden censor. I disse tilfælde, vil DYU informere underviser og censor
om, at der til prøven er blevet tildelt ny censor. Den nye censor udpeges af DYU´s
Tilsynsførende, assistent bestyrelse eller medlem.
Anmeldelsen skal indberettes senest 5 dage før prøvetidspunktet og skal indeholde oplysning om
a) Hvilken prøve, der afholdes,
b) Tid og sted for prøvens afholdelse,
c) Hvem, der som bemyndiget afholder prøve,
Anmeldelse af prøver indberettet senere end 5 dage før prøvetidspunktet kan ikke forventes
anerkendt.
Den bemyndigede skal elektronisk indberette cpr.nr. og navne på beståede elever umiddelbart efter
en prøves afholdelse. Dog senest 5 dage efter prøveafholdelse. (Denne anmeldelse sker til DYU)
DYU foretager indberetning til Søfartsstyrelsen, ved anvendelse af Søfartsstyrelsens system til
digital indberetning af eksamens- og kursusresultater, senest 14 dage efter prøvens afholdelse.

12. Tilsyn:
Danish Yacht Union fører stikprøvevis tilsyn med prøveafholdelserne.
Danish Yacht Unions bestyrelse kan til enhver tid udføre tilsyn eller udpege 3. Part til at føre tilsyn
med prøven, 3. Part vil være en udvalgt censor fra censorkorspet eller et medlem af foreningen.
Tilsyn skal sikre at prøverne afholdes efter de givne retningslinjer, og vejlede den bemyndigede
censor med hensyn til disse retningslinjer. Finder den tilsynsførende, at prøven på væsentlige
områder afviger fra retningslinjerne, må den tilsynsførende, overfor den eller de personer, der
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forestår prøveafholdelse, redegøre for, hvorledes prøvens
kan bringes i overensstemmelse med de givne retningslinjer.

afholdelse

Såfremt den eller de bemyndigede censorer, der afholder prøven, ikke godtager den tilsynsførendes
vurdering, er den tilsynsførende bemyndiget til, at afbryde prøven. Den tilsynsførende indsender en
skriftelig indberetning til Danish Yacht Union, hvori der redegøres for de forhold, der har ført til
prøvens afbrydelse. På grundlag af indberetningen træffer Danish Yacht Union beslutning om, hvad
der videre skal foretages. Den tilsynsførende vil være forsynet med et legitimationskort udstedt af
Danish Yacht Union. Der vil blive ført tilsyn med alle censorer minimum 3 gange årligt.
Tilsyn kan føres på ét af følgende:
-

Anmeldt tilsyn fysisk fremmøde
Uanmeldt tilsyn fysisk fremmøde
Uanmeldt tilsyn opsyn fra land
Kontakt til prøveaflæggere efter endt prøve (Telefon opkald)

Ved alle former for tilsyn tages der udgangspunkt i, de til prøven gældende uddannelseskrav.
Såfremt der er misligholdelse af gældende krav fra censors side, vil der blive ført skærpet tilsyn,
indtil alle forhold er bragt i orden.
Såfremt en censor bortvises, vil andre godkendte udbydere blive informeret.

13. Omprøve
Prøveaflæggere, der ikke består en prøve eller delprøve, kan tidligst gå til omprøve 14 dage senere.
14. Klageadgang:
I henhold til: Bekendtgørelsen om prøver og beviser for fritidssejlere
Klager vedrørende prøver afholdt efter denne bekendtgørelse, afgøres af den godkendte
udbyder i dette tilfælde, DYU.
Stk. 1. På DYU hjemmeside er beskrevet retningslinjer vedr. udfærdigelse af klage fra
prøveaflægger til DYU. Retningslinjer vil indeholde kravet om formelle informationer såsom tid,
sted og navn/nr. på censor samt ”guidelines til prøveaflægger” til at udfærdige beskrivelsen af
klagen så præcist som muligt.
Stk. 2. Klagen indgives skrifteligt til den censor, som har afholdt prøven. Censor videresender
klagen til DYU 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
DYU.
Stk. 3. Fristen for klage er to uger fra den dag, prøveresultatet er meddelt prøvedeltageren.
-

Klagen afgøres af DYUs bestyrelse indenfor 14 dage fra modtagelse, som vil tage stilling til
det videre forløb.
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-

Der kan på baggrund af klagen, foretages skærpet tilsyn i
en
periode, og gives skriftelig advarsel eller fratagelse af bemyndigelse. Ved skærpet tilsyn vil
alle prøveaflæggere hos Censor blive tilbudt at udfærdige et spørgeskema om kvaliteten af
prøven.
Afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

7

Kvalitetsstyring - Danish Yacht Union – DYU
Dato: 26 september 2017

8

