
Om ROC Prøven. 

Det grundlæggende pensum til en ROC prøve er stort set det samme som til en SRC 

prøve, alt hvad der gælder love og regler samt opkald er jo de samme, og de skal 

naturligvis sidde helt fast i hukommelsen. Men ud over det skal man have et lidt 

dybere kendskab til tingene, og man skal kunne anvende alt udstyr samt have styr 

på hvilke krav der er gældende for udstyr i GMDSS / SOLAS skibe. 

Man skal kunne demonstrere og forklare anvendelsen af en SART, en EPIRB, AIS 

Systemet, samt kunne forklare og anvende en funktionsdygtig  VHF/DSC radio. Her 

skal man have styr på de forskellige opkaldsmuligheder, og kunne demonstrere at 

man kan sende dem. Efterfølgende skal man kunne sende alle meldinger på 

forståeligt engelsk. 

Så skal man kunne forklare lidt om satellitsystemerne Inmarsat og Cospass Sarsat, 

kunne forklare hvad de bruges til og hvilke frekvenser de anvender. 

Ud over det skal man kunne demonstrere kendskab til brug af en Navtex modtager, 

kende til systemet, og kunne vælge informationstyper og stationer på en funktionel 

Navtex. Til brug for dette må man til prøven  anvende bogen ”Tillæg”. 

Så skal man overordnet kunne redegøre for konventionerne IAMSAR og STCW. 

Primært kunne forklare hvorfor man har disse konventioner og hvad man kan bruge 

dem til. Herunder er der nogle rapporteringssystemer man skal kende til, så som 

Sitrep, Soundrep, Beltrep og Greenpos. En ting som ”Message Markers” er også med 

i pensum, det er korte ord der kan understrege hensigten af hvad man gerne vil sige. 

Prøven aflægges som en mundtlig og praktisk prøve over for din lærer, under opsyn 

af en censor. Der er i en ROC prøve ingen skriftlige spørgsmål. Man trækker en prøve 

ud fra et nummer, og bliver så eksamineret i ml. 20 – 30 minutter pr. elev, og 

resultatet foreligger straks efter prøven. Efter en bestået ROC prøve kan der ansøges 

hos Søfartsstyrelsen om udstedelse af et ROC/STCW certifikat. Gyldigheden for 

certifikatet er 5 år, og derefter skal der ansøges om fornyelse af certifikatet, der skal 

dog ikke aflægges ny prøve.  

Prøvegebyr til ROC er inkluderet i kursusprisen 

 


