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MHV 810 LUNA  

Eftersøgte to personer ud for Faaborg 

Marinehjemmeværnet fra Svendborg blev onsdag aften sendt ud på eftersøgning.

To personer i en motorbåd var savnet. Det lokale marinehjemmeværnsfartøj

LUNA var allerede til søs og deltog med hele to besætninger, indtil de savnede

blev fundet i god behold.

11-08-2014 - kl. 11:17

Af Ninna Falck

Fartøjsfører, løjtnant Niels Møller, og en besætning på ni mand m/k var på vej fra Ærø til
Svendborg om bord på MHV 810 LUNA, da de onsdag aften klokken 21.30 blev sendt ud
på en SAR (search an rescue) af Søværnet.

Kvinde og mand savnet

En yngre kvinde og en mand var savnet, efter at de tilsyneladende var sejlet fra Jylland
over mod Fyn i en 25 fods hvid motorbåd.
LUNA satte straks kursen mod eftersøgningsområdet som lå mellem Bøjden og Helnæs
n/v for Faaborg, og de sendte gummibåden ud for at se nærmere på øerne på vej derop.
I eftersøgningen deltog ud over LUNA også en redningshelikopter fra Flyvevåbenet og
Søværnets patruljefartøj, ROTA, som var ’on scene coordinator’, og altså ledte indsatsen

til søs. Færgen mellem Bøjden og Fynshav og flere civile fartøjer blev også bedt om at
være opmærksomme.
Allerede klokken 22.45 fik besætningen besked fra ROTA om, at de to eftersøgte var
fundet af redningshelikopteren i god behold ved Avernakø, sydvest for Faaborg. LUNA og
dets ikke mindre end to besætninger kunne nu sætte kursen hjem mod Svendborg med
forventet ankomst lige omkring midnat.

To hele besætninger om bord på LUNA

Niels Møller og hans besætning på LUNA var i dagens anledning forstærket med en hel
besætning fra Marinehjemmeværnet i Køge. Svendborgenserne havde hentet deres
sjællandske kollegaer, som var strandet på Ærø.
Køgefolkene var kommet meget sent til Søby Værft med deres fartøj MHV 815 KURÉREN,
fordi de havde hjulpet hele to grundstødere på vej fra Køge til Søby på Ærø. De kunne

 

Nyheder Kontakt Om os Temaer Frivillig i Hjemmeværnet

SøgMagasinet Presse

Forside > Nyheder

Eftersøgte to personer ud for Faaborg https://admin2.hjv.dk/nyheder/Pages/Eftersogtetopersonerudforfaaborg...

1 af 2 22-06-2015 12:32



ikke nå den sidste færge hjem som planlagt, og selvfølgelig var vennerne fra Svendborg
klar til at hentede dem i med LUNA så de kunne komme til Fyn.
Derfor var aftenens besætning på 10 gaster suppleret med en hel besætning mere. Der

var altså i alt 20 gaster om bord på LUNA ved eftersøgningen, og da besætningerne var
lidt sammensatte, var hele fem flotiller repræsenteret ved aftenens sejlads. Og
besætningen fra Køge fik med eftersøgningen udskudt deres hjemtur endnu en gang, men
sådan er det at være en del af redningsberedskabet til søs, hvor alle
Marinehjemmeværnets fartøjer og deres frivillige besætninger ligger på en times
beredskab - døgnet rundt og året rundt.
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