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Vedrørende undervisning til N-BEG og BEG radiocertifikater

Fra tid til anden er der klubber, som retter henvendelse til undertegnede for at høre om der bliver
oprettet et lærerkursus til N-BEG og/eller BEG. For at undersøge behovet vil vi gerne have klubbernes tilbagemelding om behovet for nye undervisere til N-BEG og/eller BEG. Så hvis din klub har
behov for at få uddannet en ny lærer, så send en e-mail til uddannelse@dsvu.net med angivelse af
klub og kandidatens navn.
Der påtænkes lavet et kursus i løbet af efteråret enten på Arnborg eller et sted på Sjælland afhængigt af hvor kandidaterne kommer fra. Men naturligvis bliver der kun oprettet et kursus hvis der
viser sig et behov derfor. Krav til aspiranter fremgår af UHB 692. Deadline for angivelse af kandidater som lærere er 1. oktober 2018.
Ligeledes vil jeg henlede opmærksomheden på UHB 694, hvor de godkendte lærere til N-BEG og
BEG er listet. Jeg får af og til forespørgsler om muligheden for at en klub kan få en lærer på kursus,
da klubben ingen har. Men af listen i UHB 694 fremgår, at klubben rent faktisk har en eller flere lærere.
Så jeg vil hermed opfordre alle klubber til at tage et kig i listen i UHB 694 og give besked, hvis der
står en lærer angivet, som ikke er aktiv mere. Send en e-mail til uddannelse@dsvu.net med angivelsen af ændringen.
Der sker hele tiden mindre ændringer af fraseologien, så jeg vil benytte lejligheden til at reklamere
for BL 7-14, hvori er angivet hvad der pt. er korrekt fraseologi. Ligeledes angiver BL 6-08 rammerne
for alle radiocertifikater. Der er sket ændringer, så det nu er muligt at aflægge en BEG prøve og
efter en tillægsprøve også få lov til at foretage dansksproget radiokorrespondance. Se BL 6-08 udgave 4, 15/11-17, pkt. 8.2
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