
Certifikatbetegnelser. 
 

Når vi taler radiocertifikater og forskellige uddannelser, er der jo flere muligheder. 
Der kommer ofte spørgsmål, om man med et amatørradiocertifikat må bruge VHF eller MF og HF – 
men nej, den går ikke ! Dette certifikat er ikke på nogen måde gyldigt i den maritime radiotjeneste. 
Kravene er forskellige, alt afhængig af hvor man vil sejle, hvilket udstyr man ønsker i sin båd, og 
om dette gælder erhverv eller fritid. 
Der findes 4 forskellige certifikater: GOC – LRC – ROC og SRC.  
 
SRC certifikatet står for ”Short Range Certificat”. Dette certifikat er lovpligtigt for enhver 
fritidssejler der ønsker at installere en VHF radio med eller uden DSC i sin båd.  På et SRC kursus 
lærer man de grundlæggende ting om radiokommunikation, kanalvalg, nødprocedurer og alternative 
redningskilder. 
SRC certifikatet er også gyldigt for fiskeskibe under 9 meter samt for lastskibe med en 
bruttotonnage under 20, og som kun besejler havområde A1 (kystnære områder)  
   
Certifikatbetegnelsen ROC står for Restricted Operators Certificat, og er gældende som begrænset 
certifikat som radiooperatør inden for GMDSS - Global Maritim Distress and Safety System. 
Det er et krav at der er en radiooperatør ombord med ROC uddannelse på skibe af enhver art der 
sejler med passagerer, på lastskibe med en bruttotonnage over 20, samt på fiskeskibe over 9 meter.  
Den store forskel på SRC og ROC er, at man nu skal aflægge prøve i praktisk brug af udstyret inkl. 
brug af Sart, Epirb og Navtex , at prøven er mundtlig og at al kommunikation foregår på Engelsk. 
Ligeledes kræves der et dybere kendskab til radioens principper og funktioner.   
 
Certifikatbetegnelsen LRC betyder Long Range Certificat, altså et certifikat for en ”langrækkende 
radio”. 
LRC er især et certifikat der erhverves af fiskere, idet man med dette har tilladelse til at anvende 
såvel MF, HF og VHF, alt  naturligvis inkl. DSC og alternative alarmeringskilder. På et LRC kursus 
kommer man også ind på satellitkommunikation.   
 
Betegnelsen GOC står for General Operators Certificat, og med dette har man tilladelse til at 
anvende alle former for kommunikationsmidler inkl. HF telex, Inmatsat A og C, Epirb, Sart, 
Navtex, DSC og satellitkommunikation 
Dette certifikat er ”det professionelle  certifikat”, og det skal hver 5. år fornyes hvis ikke man har 
gjort tjeneste i samlet 12 måneder inden for 5 år, eller mindst 3 måneder inden for de forudgående 6 
måneder. 
   
VHF skolen tilbyder internetbaserede Dueligheds – og VHF / SRC  fjernkurser. 
Ligeledes tilbydes  lærerbaserede SRC  kurser for aftenskoler, sejlklubber og firmaer, samt SRC og 
ROC kurser i eget regi.  
Læs mere på www.navigationsskolen.dk   &    www.vhfskolen.dk  
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