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Beskrivelse af modulet:  1481 Sømandskab, MHV  
  

1.  Indledning:  

Sømandskab er en del af det samlede dæksgastkursus, og skal tages sammen med de øvrige moduler: brand og redning, 

havmiljøuddannelse og anhuggeruddannelse.  

  

2.  Forudsætninger:  

HGU.  
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3.  Formål:  

Uddannelsen skal give kursisten viden, færdigheder og kompetencer i dæksarbejde, således kursisten kan løse opgaver og 

anvende materiel ifm. dæksarbejde om bord på et marinehjemmeværnsfartøj.  

  

4.  Læringsmål:  

  

Viden  

• Kan beskrive dæksgastens opgaver ifm. klargøring til sejlads og under havnemanøvre.  

• Kan redegøre for dæksgastens arbejdsopgaver ifm. ankring, slæbning og nødstyring.  

• Har viden om ror- og udkigstjeneste.  

• Har viden om anvendelse af kapstan og spilkop.  

  

Færdigheder  

• Kan udføre generelle arbejdsopgaver på dæk, i havn og til søs.  

• Kan udføre arbejdsopgaver ifm. ankring, slæbning og nødstyring.  

• Kan udføre ror- og udkigstjeneste.  

• Kan anvende kapstan og spilkop.  

  

Kompetencer  

• Kan tage ansvar for alment forekommende dæksarbejde i samarbejde med resten af besætningen.  

  
5.  Indhold:  

• Fortøjning.  

• Kapstan og spilkop.  

• Ankring.  

• Slæbning.  

• Nødstyring.  

• Rortjeneste.  
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• Udkigstjeneste.  

• Ankervagt.  

• Gøre søklar.  

  

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.  

• Handleprøve.  

  

Undervisningen foregår primært til søs.  

  

7.  Modulets arbejdsbelastning:  
  

Aktivitet  Arbejdstimer (belastning)  

Undervisning  33 timer og 30 minutter  

Handleprøve   2 timer og 30 minutter  

I alt   36 timer   

  

  

8.  Eksamen, prøver og bedømmelser:  
Sømandskab og Dæksgastkursus afsluttes med en handleprøve (lektion 10), hvori der bla. indgår elementer fra sømandskab. Prøvens 

detaljer  fremgår af bilag 1.  

  

9.  Andet:   

Undervisningsmateriale og teoretisk grundlag kan findes på HJV.dk:  
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  ”Hjemmeværnsskolen”  ”Hjemmeværnets grunduddannelse”  mappen ”Henvisninger” 

  ”Hjemmeværnsskolen”  ”Publikationer” og ”Læringsvideoer”   
 

10. Læringsoversigt:   

  

LEKTIONS/TIME 

NR./T/FU  

TID MIN.   EMNE/INDHOLD  

(Kort tekst)  

BEMÆRKNING  

  

1  

  

150  

  

Fortøjning.  

   

  

2  

  

60  

  

Kapstan/spilkop.  

   

  

3  

  

150  

  

Ankring.  
 

  

  

4  

  

120  

  

Slæbning.  

   

  

5  

  

150  

  

Nødstyring.  

   

  

6  

  

670  

  

Rortjeneste.  

   

  

7  

  

620  

  

Udkigstjeneste.  

   

  

8  

  

30  

  

Ankervagt.  

   

  

9  

  

60  

  

Gøre søklar.  

   

       Se bilag 1  

10  150  Handleprøve.    
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11.  Lektions- og timeoversigt:  
  

LEK + 

TID  

Emne  Læringsmål  Gennemførelse/  

evaluering  

Henvisning  Bemærkning  
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1  

150 

min.  

Fortøjning.   Ved lektionens afslutning skal 
kursisten have opnået følgende:  
  

Viden  

• Kan demonstrere brug af 

kasteline.  

• Kan beskrive klargøring til 

havnemanøvre.  

• Kan redegøre for brug af pullert.  

Kan redegøre for trossers navne, 
placering og anvendelse.  
  

Færdigheder  

• Kan anvende kasteline.  

• Kan udføre dæksarbejde ifm. 

havnemanøvre, herunder 
anvendelse af pullert.  

  

Kompetencer  

• Kan sammen med den øvrige 

besætning tage ansvar for 

klargøring til havnemanøvre.   

Oplæg og 
samtaleundervisning.  
Mundtlige 
kontrolspørgsmål.  
  

Der udføres praktisk 
kast med kasteline.  
  

Der foretages gennem 

dæksgastkursus flere 

havnemanøvrer, hvor 

kursisten evalueres.  

Dæksgast i 

Marinehjemmeværnet, 

HVS 1425-001-21, 

kap. 2.  

Indhold:  

Kasteline  

Klargøring til havnemanøvre:  

- Sikkerhedspåklædning.  

- Trosser benævnelse og 
placering.  

- Affendring af fartøj.  

- Klargøring af trosser og 
evt. kasteline.  

- Håndtegnsvis- 

ning til afstand til kaj.  

- Landgang.   

Anvendelse af pullert:  

- Krydstørn.  

- Skransning.  

- Tage slæk hjem.  

2  

60 

min.  

Kapstan/spilkop.  

  

Ved lektionens afslutning skal 
kursisten have opnået følgende:  
  

Viden  

Kan redegøre for anvendelse af 

kapstan og spilkop.  

Oplæg og 
samtaleundervisning.  
Mundtlige 
kontrolspørgsmål.  
  

Dæksgast i 

Marinehjemmeværnet, 

HVS 1425-001-21, 

kap. 2.  

Indhold:  

Sikkerhedspåklædning. 
Klargøring af kapstan/spilkop. 
Anvende stopper.  
Lægge trosser fra klys  
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LEK + 

TID  

Emne  Læringsmål  Gennemførelse/  

evaluering  

Henvisning  Bemærkning  

  Færdigheder  

• Kan udføre klargøring af 
kapstan/spilkop og anvende stopper.  

• Kan udføre flyt af trosse fra pullert til 
kapstan/spilkop og indhale trosse efter 
ordre.  
  

Kompetencer   

• Kan selvstændigt klargøre og anvende 

kapstan/spilkop ifm. havnemanøvre.  

  gennem pullert til 
kapstan/spilkop.  
Lægge 2½-3 tørn om 
kapstan/spilkop. Indhale 
trosse efter ordre.  
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3  

150 

min.  

Ankring.  Ved lektionens afslutning skal kursisten 
have opnået følgende:  
  

Viden  

• Kan beskrive opbygning af ankeret, 

kæden og ankerspillet.  

• Kan beskrive klargøring, udsætning og 
letning af anker.  

  

Færdigheder  

• Kan udføre klargøring, udsætning og 

letning af anker.  
  

Kompetencer  

• Kan efter ordre selvstændigt tage 
ansvar for at:  

- klargøre ankerspil.  

- Lade ankeret falde.  

- Hive ankeret hjem.  

- Sætte ankerkugle.  

- Bringe ankeret i daglig orden.  

Oplæg og 
samtaleundervisning.  
Mundtlige 
kontrolspørgsmål.  
  

Praktisk ankring 
foretages.  
  

Der foretages gennem 
dæksgastkursus flere 
ankringer, hvor kursisten 
evalueres.  
  

Dæksgast i 

Marinehjemmeværnet, 

HVS 1425-001-21, 

kap. 2.  

Indhold:  

Ankerets hoveddele.  

Ankerspillets hovedele.  

Kædens afmærkning. 
Klargøring af anker:  

- Tilslutning af 

hydraulik.  

- Afbremsning af 

anker.  

- Koblingshåndtag.  

- Frigørelse af anker.  

- Kædekniber og – 
strammer.  

Udsætning af anker:  

- Betjening af bremse.  

- Kontrol med udløbet 

kædelængde.  

- Tegn for kæ- 

 

LEK + 

TID  

Emne  Læringsmål  Gennemførelse/  

evaluering  

Henvisning  Bemærkning  
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     dens visning.  

- Kontrol af skransning.  

- Brug af kædekniber.  

- Sætning af ankerkugle.  

- Frakobling af hydraulik.  

Letning af anker:  

- Tilslutning af hydraulik.  

- Brug af kædekniber.  

- Indkobling af ankerspil.  

- Tegn for kæ- 

dens visning.  

- Indhaling efter ordre.  

- Spulig af kæde og anker.  

- Daglig orden.  

4  

120 

min.  

Slæbning.  Ved lektionens afslutning skal kursisten 
have opnået følgende:  
  

Viden  

 Kan redegøre for klargøring til slæb 

og slæbning.  
  

Færdigheder  

Oplæg og 
samtaleundervisning.  
Mundtlige 
kontrolspørgsmål.  
  

Kursisterne evalueres 

løbende ifm. øvelsen 

(etablering af slæb og  

Dæksgast i 

Marinehjemmeværnet, 

HVS 1425-001-21, 

kap. 2.  

Indhold Klargøring:   

- Sikkerhedspåklædning.  

- Kontrol af slæbetrosse.  

- Oplægning og fastgørelse 

af  
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LEK + 

TID  

Emne  Læringsmål  Gennemførelse/  

evaluering  

Henvisning  Bemærkning  

  • Kan udføre klargøring af slæb.  

• Kan medvirke til gennemførelse af slæb 
af andet MHV fartøj.  

  

Kompetencer  

• Kan efter ordre sammen med den øvrige 

besætning tage ansvar for klargøring, 

etablering og overvågning af slæb.    

slæbning af andet fartøj.)   slæbetrosse.  

- Klargøring af 

kasteline.  

- Klargøring af 
hanefod for eller 
agter.  

Slæbning:  

- Dagsignaler.  

- Kapøkse.  

- Vægt på 

slæbetrosse.  

- Overførsel af 

slæbetrosse.  

- Etablering af 

hanefod.  

- Regulering af 

hanefod.  

- Overvågning af 

slæbet.  

- Ophold på dæk.  

- Sikkerhedsregler for 
slæbning.  

- Slæb af andet 

fartøj.   

- Daglig orden.  
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5  

150 

min.  

Nødstyring.  Ved lektionens afslutning skal kursisten 
have opnået følgende:  
  

Viden  

 Kan redegøre for klargøring til nødstyring.  

Oplæg og 
samtaleundervisning.  
Mundtlige 
kontrolspørgsmål.  
  

Dæksgast i 

Marinehjemmeværnet, 

HVS 1425-001-21, 

kap. 2.  

Indhold:  

Afprøvning af kommu- 

nikation til styrehus/åben 

bro. Afprøvning af nødsty- 

 

LEK + 

TID  

Emne  Læringsmål  Gennemførelse/  

evaluering  

Henvisning  Bemærkning  

  • Kan beskrive gennemførelse af nødstyring.  

  

Færdigheder  

• Kan udføre nødstyring efter vagtchefens 

ordre.  

  

Kompetencer  

• Kan efter ordre sammen med øvrig 

besætning tage ansvar for nødstyring af 

MHV fartøj.   

Kursisterne evalueres 

løbende ifm. øvelsen 

(nødstyring).  

 ring.  

Gennemføre styring af 
vagtchefens ordre. 
Signal: ”UY” (afholder 
øvelse) eller 
kuglekugle (”live”).  
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6  

670 

min.  

Rortjeneste.  Ved lektionens afslutning skal kursisten have 
opnået følgende:  
  

Viden  

• Kan redegøre for tjenesten som 
rorgænger og beskrive anvendelsen af rat, 
joystik, kompas, rorindikator og autopilot.  

  

Færdigheder  

• Kan anvende rat, joystik, kompas, 
rorindikator og autopilot.  

• Behersker styring efter mærker eller 
punkter i land.  

• Behersker drej og kursændringer efter 
vagtchefens rorkommandoer.  

  

Kompetencer  

• Kan selvstændigt på vagtchefens ordre 

tage ansvar for at udføre drej og 

kursændringer korrekt.  

Oplæg og 
samtaleundervisning.  
Mundtlige 
kontrolspørgsmål.  
  

Kursisterne evalueres 

løbende under hele 

kursus, da 

rorgængerposten under 

sejlads så vidt muligt er 

bemandet af en kursist.  

1) Dæksgast 
i 
Marinehjemmeværnet, 
HVS 1425-001-21, kap. 
3.  
2) RFM 3-11 

Ror- og 

maskinkommandoer.  

Indhold:  

Tjenesten som 
rorgænger.  
Vagtoverlevering. 
Unormale forhold, 
herunder styresvigt.  
Rat og joystik. 
Kompas.  
Mærkesejlads.  

Rorkommandoer.  

Rorindikator.  

Manuel styring <> 

autopilot.  

7  

620 

min.  

Udkigstjeneste.  Ved lektionens afslutning skal kursisten have 
opnået følgende:  
  

Oplæg og 
samtaleundervisning.  
Mundtlige kontrolspørgs- 

Dæksgast i 

Marinehjemmeværnet, 

HVS  

Indhold:  

Ansvar og pligter for 

udkig.  

 

LEK + 

TID  

Emne  Læringsmål  Gennemførelse/  

evaluering  

Henvisning  Bemærkning  
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  Viden  

• Kan redegøre for udkigstjenesten.  

• Kan redegøre for anvendelsen af kikkert og 
pejlediopter.  

  

Færdigheder  

• Kan udføre korrekte observationsmeldinger, 
herunder brug af retningsangivelse.  

• Kan anvende kikkert og pejlediopter 

korrekt.  

  

Kompetence  

• Kan selvstændigt tage ansvar for at give 

rettidige korrekte observationsmeldinger til 

vagtchefen.  

mål.  

  

Kursisterne evalueres 

løbende under hele 

kursus, da udkigsposten 

under sejlads, så vidt 

muligt, er bemandet af 

en kursist.   

1425-001-21, kap. 3.  Instruks for udkiggen.  

Kikkert.  

Observations- og 
meldemetoder.  
Kompassets fire 
hovedretninger.  
Angivelse grøn/rød.  

Pejlediopter.  

8  

30 min.  

Ankervagt.  Ved lektionens afslutning skal kursisten have 
opnået følgende:  
  

Viden  

• Kan redegøre for ankervagtens opgaver, 
samt for metoder til at konstatere, om 
fartøjet driver eller om der er fare for 
sammestød med andre fartøjer/skibe.  
  

Færdigheder  

• Kan udføre ankervagt under instruktion af 

vagtchefen.  
  

Kompetencer  

• Kan selvstændigt tage ansvar for at 

ankervagten gås sikkert i 

Oplæg og 
samtaleundervisning.  
Mundtlige 
kontrolspørgsmål.  
  

1) Dæksgast 
i 
Marinehjemmeværnet, 
HVS 1425-001-21, kap. 
3.  
2) RFM 2-41 
Ankring og letning 
samt varpning for  
MHV fartøjer.  

Indhold:  

Sikkerhedspåklædning. 
Ansvar og pligter for 
ankervagt/udkig. 
Instruks for 
ankervagt/udkig.  
Metoder til at 

konstatere, om fartøjet 

driver eller om andre 

fartøjer/skibe der 

kommer tættere på, 

udgør fare for 

sammenstød.  
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overensstemmelse med instruktioner givet 

af vagtchefen.  

 

LEK + 

TID  

Emne  Læringsmål  Gennemførelse/  

evaluering  

Henvisning  Bemærkning  
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9  

60 

min.  

Gøre søklar.  Ved lektionens afslutning skal kursisten have 
opnået følgende:  
  

Viden  

• Kan redegøre for forhold ifm. klargøring til 

sejlads (gøre søklar).  
  

Færdigheder  

• Kan medvirke til klargøring af fartøjet til 
sejlads (gøre søklar).  
  

Kompetencer  

• Kan sammen med den øvrige besætning, på 

ordre fra næstkommanderende eller 

fartøjsfører, udføre pålagte opgaver ifm. at 

gøre søklar.  

Oplæg og 
samtaleundervisning.  
Mundtlige 
kontrolspørgsmål.  
  

Dæksgast i 
Marinehjemmeværnet, 
HVS 1425-001-21, 
kap. 4.  
  

Indhold:  

Vandtæt lukning. GB 
surret og  presenning 
aftaget. Trosser og 
fendere er korrekt 
stuvet. 
Brandslukningsudstyr 
på plads.  
Kontrol for løst grej  
på dæk og om læ. 
Presenninger på åben  
bro og styrehus  
aftaget.  
Jerrycans på plads og  
uden lås.  
Lysbøjer monteret 
på  bjærgemærs. 
MOB bøje på plads  
og fastgjort til  
bjærgemærs.  
På – og 
afmontering  af 
pejlediopter. Kran i 
daglig orden. 
Landgang i daglig  
orden.  
Ankerspil i daglig orden.  

10  

150 

min.  

Handleprøve  Tilfredshedsindikatorer: 

Fremgår af bilag 1.  

Gennemføres til søs.   Bilag 1 – Opgaver til 

handleprøve i sø- 

Indhold:  

Se bilag 1.  

  

LEK + 

TID  

Emne  Læringsmål  Gennemførelse/  

evaluering  

Henvisning  Bemærkning  
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    mandskab.   

   



Hjemmeværnsskolen  

Side 19 af 21  

  

Opgaver til handleprøve i sømandskab (bilag 1):  
  

Tidsrummet for handleprøve er som udgangspunkt 150 minutter inkl. forlægning. Fartøjerne bytter NK i forbindelse med handleprøven.  

  

Følgende elementer skal indgå: 

-  Knob og stik  

- Ror og udkigstjenste  

- Brandrulle  

- Bjærgningsrulle  

  

Derudover vælges minimum tre af de nedenfor listede elementer:  

  

Gummibåd  

Kursister skal klargøre til gummibådssejlads.  

Opgaven er løst, når gummibåden har forladt skibssiden og returneret igen og placeret i vuggen efter udført opgave. Fartøjsfører (FARF)/NK 

betjener kranen.  

Forventet handling:  

- Kursister iværksætter efter ordre fra FARF selvstændigt klargøring til gummibådssejlads.  

- Melder til broen når gummibåden er tilrigget.  

- Afrigger efter ordre til daglig orden efter endt gummibådssejlads.  

  

Bjærgemærs  

Kursister skal gennemføre bjærgemærsøvelse.  

Opgaven er løst, når bjærgemærset er kommet ombord igen. 

Forventet handling:  

- Kursister iværksætter efter ordre ”bjærgmærs overbord” og etablerer selvstændigt udkig efter bjærgemærset.  

- Klargør og optager bjærgemærs med bådshage.  

- Afgiver melding, når bjærgemærs er ombord igen.  

Denne øvelse kan evt. kombineres med gummibådsøvelsen.  

  

Havari  

Kursister skal gennemføre havarirulle (grundstødning).  
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Opgaven er løst, når der er foretaget korrekt lækstopning.  

Forventet handling:  

- Kursister iværksætter selvstændigt efter ordre fra FARF at etablere lækstop af de to lækager.  

- Gennemsøge fartøj.  

- Kontrollere af vandtætte døre er lukket.  

- Optælling af besætning.  

- Lodde vanddybde rundt om fartøjet.  

  
  

Ankring  

Kursister skal klargøre til ankring.  

Opgaven er løst, når FARF kan afgive ordre til ankring.  

Forventet handling:  

- Kursister iværksætter selvstændigt efter ordre fra FARF at klargør til ankring.  

- Etablere ankervagt.  

- Sætte dagsignal og skift af flag efter FARF ordre.  

- Afrigger efter ordre til daglig orden efter endt ankring.  

  

Nødstyring  

Kursister skal klargøre til nødstyring.  

Opgaven er løst, når FARF kan styre fartøjet ved hjælp af nødstyring fra broen Forventet 

handling:  

- Kursister iværksætter selvstændigt efter ordre fra FARF klargøring til nødstyring.  

- Melder til broen når nødstyring er tilrigget.  

- Afrigger efter ordre til daglig orden efter endt nødstyring.  

  

Slæbning  

Kursister skal klargøre til at tage andet fartøj på slæb.  

Opgaven er løst når dækket er klargjort til slæb.  
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Forventet handling:  

- Kursister iværksætter selvstændigt efter ordre klargøring til slæbning af andet fartøj.  

- Melder til broen når slæbning er tilrigget og klar til iværksættelse.  

- Etablerer slæb til andet fartøj efter FARF ordre.   

- Afrigger efter ordre til daglig orden efter endt slæbning.  

  


