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 KVALIFIKASJONSBEVIS FOR BESETNINGSMEDLEM PÅ HURTIGGÅENDE FARTØY  
     

Navn:  
Name:  Personnr.: 

Date of birth:  
     
Utstedt dato: 
Date of issue:   Stilling/funksjon: 

Capasity/function:  

     

Gyldig til: 
Date of expiry:   

 
 

 
Utstedt av: 
Issued by 

 Utsteders sign.: 
Signed by issuer ________________ 

 
Utstedt på vegne av Sjøfartsdirektoratet, autorisasjonsnummer: 
Issued on behalf of Norwegian maritime authority, authorization number: 

 

    
Opplæring på godkjent opplæringssted 

Opplæringssted Re-trening Bestått (dato) Eksaminator/assessor 
Navn                                  Signatur 

     
Kvalifikasjonsbeviset er gyldig I 60 måneder fra utstedelsesdato, forutsatt at re-trening er gjennomført i løpet av 24-30 
måneder etter denne dato. 

 

Utsjekk i rederiet 

Stilling Fartøy Rute – (operasjonsområde) 
/dagslys/mørke 

Bestått (dato) Hurtigbåtassessor 
Signatur                 Assessor-nr. 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
For fører og navigatør er dokumentet bare gyldig for angitt fartøy i kombinasjon med angitt rute eller operasjons- 
område. Maskinister fyller ikke inn kolonne for rute. Utsjekk er gyldig inntil 6 måneder etter siste tjeneste på fartøyet i 
den aktuelle ruten (området). 
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