
 

 
 

Lovpligtig Uddannelse, modul 3, Dæksgast i Marinehjemmevær-
net (MHV) 1481. 

 
Uddannelsesbeskrivelse 
 
Indledning 
Lovpligtig uddannelse modul 3, Dæksgast er rettet mod MHV sejlende 
besætninger. Modulet gennemføres af Hjemmeværnsskolen.  
 
Formål 
Formålet med modulet er, at kursisten uddannes til at virke som dæks-
gast på Marinehjemmeværnets fartøjer. Derudover uddannes kursisten i 
sikker anvendelse af standardhåndvåben til søs og gennemfører uddan-
nelse efter søfartsstyrelsens krav i henholdsvis sejlads i visse motordrev-
ne fritidsfartøjer (u/ 15 m) og kommunikation med civil maritim VHF. 
 
Forudsætninger 
Kursisten har opnået kvalifikationen for Lovpligtig Uddannelse 2. 

 
Læringsudbytte 
Efter afslutning af modulet forventes kursisten at have opnået følgende 
viden, færdigheder og kompetencer: 
 
Viden 

 Kursisten har viden om og forståelse for dæksarbejde og sikkerhed 
om bord på et marinehjemmeværnsfartøj. 

 Kursisten har viden om og forståelse for sikker sejlads med Marine-
hjemmeværnets gummibåde. 

 Kursisten har viden om og forståelse for sikker anvendelse af gevær 
M/95 på et marinehjemmeværnsfartøj. 

 Kursisten har viden om og forståelse for Global Maritime Distress and 
Safety System (GMDSS), herunder opbygning, udstyr og tjenester.  
 

Færdigheder 

 Kursisten kan udføre praktisk dæksarbejde og korrigere for fejl hvis 
arbejdssikkerheden ikke er overholdt. 

 Kursisten kan anvende relevante internationale søvejsregler og udfø-
re sikker sejlads med Marinehjemmeværnets gummibåde. 

 Kursisten kan anvende gevær M/95 om bord på Marinehjemmevær-
nets fartøjer og i gummibåd, samt identificere eventuelle brud på 
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skydesikkerheden. 
 Kursisten kan anvende regler og procedurer for civil maritim VHF 

radiokorrespondance, herunder nød-, il- og sikkerhedsmeldinger, 
samt anvende civile maritime kommunikationspublikationer og -
håndbøger. 

 
Kompetencer 
 Kursisten kan tage ansvar for alment forekommende dæksarbejde, 

herunder vurdere sikkerheden om bord i samarbejde med resten af 
besætningen.  

 Kursisten kan tage ansvar for sikker sejlads og godt sømandskab i 
Marinehjemmeværnets gummibåde. 

 Kursisten kan indgå i skydning til søs og bekæmpe mål under ledelse 
af en fartøjsfører. 

 Kursisten kan tage personlig stilling og handle i overensstemmelse 
med de af Søfartsstyrelsen gældende regler og procedurer i forbin-
delse med afvikling og modtagelse af civil maritim VHF-
kommunikation, særligt i forbindelse med nød-, il- og sikkerhedsmel-
dinger.  

 
Indhold 
Modulet indeholder følgende emner: 
 
 Anhuggeruddannelse 
 Sømandskab 
 Havmiljøuddannelse 
 Brand og redning 
 Resterende våbenuddannelse, MHV 
 Speedbådscertifikatkursus    
 Short Range Certificate 
  
Læringsaktiviteter (Undervisnings- og studiemetoder) 
Undervisningen gennemføres som tilstedeundervisning og der inddrages 
skiftende pædagogiske principper og metoder, som beskrevet i Instruk-
tørvirke i Forsvaret. 
 
Uddannelse i sømandskab, havmiljø, anhugger, brand og redning samt 
resterende våbenuddannelse, MHV gennemføres primært om bord på 
Marinehjemmeværnets fartøjer. 
 
Eksamen / Prøve / Certificering  
Speedbådscertifikat og short range certificate eksamineres efter Søfarts-
styrelsens krav af censor godkendt af Søfartsstyrelsen og kursisten vur-
deres bestået/ikke bestået. 
 
Kursister på MHV skydning evalueres ud fra tilfredshedsindikatorer på de 
enkelte lektioner, der fremgår af læringsplanen for MHV skydning. 
 
Kursuslederen foretager ved afslutning af den samlede dæksgastkurset 
en summativ evaluering af kursisten: Bestået/ikke bestået. 
 
Ved bestået tildeles kvalifikationerne: 
Q 2864258 LPU 3 Dæksgastkursus 
Q 3468856 Speedbådscertifikatkursus 
Q 1694762 Basisuddannelse GV M95 familien 



 

Q 3022963 Kontrolskydning for udleveret våben 
Q 2587100 Short Range Certifikate 
 
Bemærkninger  
Hele modulet gennemføres centralt ved hjemmeværnsskolens marine-
hjemmeværnssektion (MHS). Resterende våbenuddannelse, MHV og 
Short Range Certificate kan gennemføres lokalt af en marinehjemme-
værnsflotille. 
 
Instruktører på speedbådscertifikatkursus skal være uddannet til mini-
mum NAV III niveau.  
 
Uddannelseskrav til instruktører på resterende våbenuddannelse, MHV 
fremgår af læringsplanen. 
 
Instruktører på modul 3 Dæksgastkursus skal være uddannet farttøjsfø-
rere og have minimum 1-2 års erfaring. Instruktørerne skal have instruk-
tørkursus og være godkendt af MHS som instruktør på de enkelte fag-
områder.  
 
   

 


