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 Beskrivelse af modulet:  Anhuggeruddannelse, MHV  
  

1.  Indledning:  

Anhuggeruddannelse er en del af det samlede dæksgastkursus og skal tages sammen med de øvrige moduler: sømand- skab, 

brand og redning, samt havmiljøuddannelse.  

  

2.  Forudsætninger:  

HGU. 
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3.  Formål:  

Uddannelsen skal give kursisten viden, færdigheder og kompetencer, således kursisten kan virke som anhuggergast, for- og agterhalergast 

ifm. brug af et marinehjemmeværnsfartøjs kran under sætning og hejsning af gummibåd (GB). Uddannelsen skal endvidere kvalificere 

kursisten til at varetage funktionen som for- og agtergast ombord i gummibåden.  

  

4.  Læringsmål:  

  

Viden  

• Kan demonstrere anhugningstegn ifm. anvendelse af MHV kran.  

• Kan beskrive sikkerhed på dæk for gaster ifm. anvendelse af kran.  

• Kan redegøre for anhuggergastens, for- og agterhalergastens opgaver ifm. sætning og hejsning af GB.  

• Kan redegøre for for – og agtergastens funktion i gummibåden under sætning og bjærgning.  

• Kan beskrive risikofaktorer i forbindelse med sætning og bjærning af gummibåd.  

  

Færdigheder  

• Kan anvende sikkerhedsreglerne for dæksgaster ifm. anvendelse af kran.  

• Kan anvende gældende anhugningstegn.  

• Kan anvende RFM procedurer for anhuggergast, for- og agterhalergast ved hejsning og sætning af GB.  

• Behersker betjening af Henriksens Slippeapparat ved sætning og bjærgning.  

  

Kompetencer  

• Kan tage ansvar for egen sikkerhed ifm. virket som gast under anvendelse af kran på MHV fartøj.  

• Kan afgøre hvilke anhugningstegn der skal anvendes ifm. sætning og hejsning af GB.  

• Kan tage ansvar for at RFM procedurer for anhuggergast, for- og agterhalergast følges.  

• Kan foretage korrekt fastgørelse af forhaler ombord i gummibåden.  

• Kan foretage en korrekt anhugning i Henriksens slippeapparat som gast i gummibåden.  

  

5.  Indhold:  

• Sikkerhed og ansvar.  

• Anhugningstegn.  
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• Reglement for MHV (RFM) procedure for sætning og hejsning af GB.  

• Ansvar og pligter for for- og agterhalergast.  

• Praktisk sætning og hejsning af GB til søs.  

  

6.  Undervisnings- og Studiemetoder (læringsaktiviteter):  

Undervisningen gennemføres som tilstedeundervisning, og der inddrages skiftende pædagogiske principper og metoder, der understøtter 

den enkelte kursists behov og refleksion:   

  

• Teoretisk oplæg.  

• Undervisningssamtale.  

• Praktiske øvelser (sætning og hejsning af GB i havn og under gang).  

  

7.  Modulets arbejdsbelastning:  

  

Aktivitet  Arbejdstimer (belastning)  

Undervisning  5 timer  

I alt   5 timer  

   

8.  Eksamen, prøver og bedømmelser:  

Der er ingen prøve i modulet. Instruktørerne evaluerer løbende kursisternes evne til at anvende de korrekte anhugningstegn, være  

opmærksom på egen sikkerhed og agere korrekt som anhuggergast, samt for- og agterhalergast.  

  

  

  

9.  Andet :  

 

Undervisningsmateriale og teoretisk grundlag kan findes på HJV.dk:  

  ”Hjemmeværnsskolen”  ”Hjemmeværnets grunduddannelse”  mappen ”Henvisninger” 

  ”Hjemmeværnsskolen”  ”Publikationer” og ”Læringsvideoer”   
 



Hjemmeværnsskolen  

Side 6 af 11  

  

 

Et civilt krankursus kan ikke ækvavilere denne uddannelse, da denne ikke indeholder forhold omkring virket som anhuggergast, samt for- og 

agterhalergast på et fartøj.  

  

  

  

  

10. Læringsoversigt:   

  

LEKTIONS/TIME 

NR./T/FU  

TID MIN.  EMNE/INDHOLD  

(Kort tekst)  

BEMÆRKNING  

  

1/T  

  

30  

Sikkerhed og ansvar.    

  

2/T  

   

30  

Anhugningstegn.    

  

3/T  

  

120  

RFM procedure for sætning og hejsning af GB.    

    Gå-på-siden: Sætning og hejsning af GB til søs.    

4/T  

  

120    

  

  

11.  Lektions- og timeoversigt:  

  

LEK + 

TID  

Emne  Læringsmål  Gennemførelse/  

evaluering  

Henvisning  Bemærkning  
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1  

30 min.  

Sikkerhed og 

ansvar.  

Ved lektionens afslutning skal kursisten have 
opnået følgende:  
  

Viden  

• Kan beskrive anvendelse af personligt 
sikkerhedsudstyr, herunder hjelm, handsker, 
redningsvest og sikkerhedsfodtøj.  

• Kan beskrive ansvar, sikkerhed og pligter for  

Oplæg og 
samtaleundervisning.  
Demonstration af 
kranbetjening.  
Mundtlige 

kontrolspørgsmål.  

1) Lærebog 
kranbetjening, HVS 
1423-00121 (findes 
kun online på hjv.dk).  
2) RFM 2-

30  

Instruks for  

Indhold:  

Sikkerhedsudstyr. 
Ansvar og pligter.  
Krankroghåndtering.  

 

LEK + 

TID  

Emne  Læringsmål  Gennemførelse/  

evaluering  

Henvisning  Bemærkning  

  involveret personel under arbejde med kran.  

• Kan beskrive forhold omkring 
krankroghåndtering.  

  

Færdigheder  

• Kan anvende personligt sikkerhedsudstyr og 
sikkerhedsregler.  

• Kan identificere risikofaktorer ved arbejde 
med kran og gummibåd.  
  

Kompetencer  

• Kan tage ansvar for egen sikkerhed som 
dæksgast ifm. kranbetjening.  
  

 kranfører. 3) RFM 1-

16 Sætning og 

hejsning af GB.  
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2  

30 min.  

Anhug 

ningstegn.  

Ved lektionens afslutning skal kursisten have 
opnået følgende:  
  

Viden  

• Kan demonstrere de fem standard håndtegn:  

hejs, fir, kør (denne retning), stop og hurtigt 
stop (nødstop).  

  

Færdigheder  

• Kan anvende de fem standard tegn.  

  

Kompetencer  

• Kan tage initiativ til korrekt anvendelse af de 

fem standard tegn.  

Oplæg og 
samtaleundervisning.  
Demonstration af 
kranbetjening.  
Mundtlige 

kontrolspørgsmål.  

1) Lærebog 
kranbetjening, HVS 
1423-00121 (findes 
kun online på hjv.dk).  
2) RFM 2-30 

Instruks for kranfører.  

Indhold  

Fem standard-tegn:  

Hejs.  

Fir.  

Kør (denne retning).  

Stop.  

Hurtigt stop (nødstop).  

  

Uddannet MOPA eller 

instruktør virker som 

kranfører.  

3  

120 

min.  

RFM procedure 

for sætning og 

hejsning af GB.  

Ved lektionens afslutning skal kursisten have 
opnået følgende:  
  

Oplæg og 
samtaleundervisning.  
Demonstration af kranbe- 

1) Lærebog 
kranbetjening,  
HVS 1423-001- 

Indhold:  

RFM procedure for 

sætning og hejsning af  

 

LEK + 

TID  

Emne  Læringsmål  Gennemførelse/  

evaluering  

Henvisning  Bemærkning  
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90 +   

30 
minutters  
repetition  

 Viden  

• Kan beskrive procedurerne for 
anhuggergast, samt for- og agterhalergast 
ifm. hejsning og sætning af GB.  

• Kan redegøre for opgaver for  forhaler- og 
agterhalergast.  

• Kan redegøre for opgaver som hhv. for og 
agtergast ombord i gummibåden ved 3 
mands besætning.  
  

Færdigheder  

• Kan anvende RFM procedurer for sætning og 
hejsning af GB.  

• Kan udføre opgaver for henholdsvis forhaler- 
og agterhalergast  

• Kan udføre opgaver som for- og agtergast  i 
gummibåden herunder betjene Henriksens 
Slippeapparat.  
  

Kompetencer  

• Kan som anhuggergast, forhalergast og 
agterhalergast tage ansvar for egen 
overholdelse af RFM procedurer ifm. sætning 
og hejsning af GB.  

• Kan som HHV for- og agtergast tage ansvar 

for  

tjening og øvelser. 

Mundtlige 

kontrolspørgsmål  

21 (findes kun online 
på hjv.dk).  
2) RFM 2-30 Instruks 

for kranfører. 3) RFM 

1-16 Sætning og 

hejsning af GB i MHV 

fartøjer.  

GB.  

Anhuggergast.  

Forhalergast.  

Agterhalergast.  

Øvelser:  

Klargøring af 
gummibåd jf. RFM  

Sætning og bjærgning  

af gummibåd jf. RFM  

  

  

  

Øvelserne foregår ved 
kaj eller til søs under 
gunstige forhold hvor 
fartøjet ligger stille.  
  

Alle kursister skal 

under øvelserne prøve 

at virke som 

henholdsvis 

anhuggergast, 

forhalergast og 

agterhalergast.  
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4  

120 min.  

Gå-på-siden: 

Sætning og 

hejsning af GB.  

Ved lektionens afslutning skal kursisten have 
opnået følgende:  

  

Viden  

• Kan beskrive RFM procedurer for hejsning og 
sætning af GB til søs.  

• Kan redegøre for risikofaktorer ved sætning 

og  

Oplæg og 
samtaleundervisning.  

Demonstration af 

kranbetjening og øvelser. 

Mundtlige 

kontrolspørgsmål.  

1) Lærebog 
kranbetjening, HVS 
1423-00121 (findes 
kun online på hjv.dk).  
2) RFM 2-

30  

Indhold:  

RFM procedure for 
sætning og hejsning af  
GB til søs  

Anhuggergast  

Forhalergast  

Agterhalergast   

LEK + 

TID  

Emne  Læringsmål  Gennemførelse/  

evaluering  

Henvisning  Bemærkning  
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  bjærgning af gummibåden.  

• Kan redegøre for opgaver for anhugger-, 
forhaler- og agterhalergast under sætning 
og hejsning af GB til søs.  

• Kan redegøre for funktionen som for og 
agtergast i gummibåden  

  

Færdigheder  

• Kan anvende RFM procedurer for sætning og 
hejsning af GB under gang.  

• Kan udføre opgaver for henholdsvis 
anhugger-, forhaler- og agterhalergast til 
søs.  

• Kan udføre opgaver som for- og agtergast i 
Gummibåden.   

  

Kompetencer  

• Kan som anhuggergast, forhalergast og 
agterhalergast tage ansvar for egen 
overholdelse af RFM procedurer ifm. sætning 
og hejsning af GB til søs.  

• Kan som for- og agtergast i gummibåden  

tage ansvaret for korrekt udførelse af begge 

funktioner.  

 Instruks for 

kranfører. 3) RFM 1-

16 Sætning og 

hejsning af GB i MHV 

fartøjer.  

For og agtergast i 
gummibåden.  
Lektionen 
gennemføres 
øvelsesmæssigt som 
lektion 3, men GB skal 
sættes og hejses fra 
fartøj under gang.  
  

Alle kursister skal 

under øvelserne prøve 

at virke som 

henholdsvis 

anhuggergast, 

forhalergast og 

agterhalergast.  

  


