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 Af FH KL Dorte Lauritzen

I skrivende stund mangler der nogle 
uddannelsessejladser, en enkelt Survex og en 
kontrolsejlads med SKAT. Og så selvfølgelig 
vores traditionelle julearrangement, både på 
flotilleplan og i de enkelte besætninger.

2017 har budt på rigtig mange aktiviteter, og rigtig mange af jer 
støtter flittigt op. 
Der er for mig en stor glæde, at konstatere at når der ringes fordi 
der er brug for jer til en SAR, er I altid villige til at stille op, og det 
langt indenfor den time vi har som varsel. 

Der er nogle få af jer, der mangler timer for at kunne blive i den 
aktive styrke i 2018. I vil hver især blive kontaktet. Men sørg nu for 
at få de 24 timer, som I har forpligtiget jer til på årsbasis. 

I april havde vi administrativ inspektion af Flotillen. Staben blev rost
for flotille 244 er en velfungerende flotille. Dette er ikke muligt uden
jeres hjælp – så stor tak til alle.

Hver den første mandag i måneden, 
mødes vi på Sølund til lidt undervisning 
og lidt hyggelig snak. Mød gerne op, og 
hyg jer med gaster som I kender, og 
gaster  som I måske ikke ser så ofte. Der
er kaffe på kanden, og lidt sødt til 
ganen. På AKOS vil I kunne se, hvad der 
bliver lavet af undervisning på mandage.



Vi har igen i år afviklet den store Totoalforsvarsudstilling på 
Svendborg Havn. Desværre havde Falck ikke mulighed for at 
deltage med så meget materiel i år, som sidste år. Den vigtigste 
enhed og populæreste var den store stigevogn, som mæsten 
konstant kørte op og ned. Også MIF
var trækplaster. Igen i år var pigerne
fra Kvindelig Mariners Musikkorps så
venlige at sætte lidt kulør på vores
dag. MHV´s Tambourkorps gik op
igennem byen et par gange, og
lavede en opvisning på havnen også.
Der bliver helt sikkert en udstilling i
2018 også.

To udlandstogter er det blevet til. En besætning har været i 
Kaleningrad på øvelse, Helmann miljøøvelse. Det var dog så som så
med øvelsen. Russerne aflyste øvelsen før den var kommet i gang. 
Til gengæld fik de deltagende fartøjer en demostration i rissisk 
krigsførelse til havs. Der var dog også gode og interessante 
oplevelser på turen. Landgang og trafik mellem de danske skibe var
lidt af en oplevelse.

En anden besætning med MHV
810 LUNA, var inviteret til
Stralsund  sammen med en
besætning fra Nyborg med MHV
805 GEMINI. Marineforeningen i
Nyborg var på besøg hos den
tyske marineforening i Stralsund.
Marineforeningen fra Nyborg var
i bus til Stralsund. Den bus lånte vi nogle timer en dag og var en tur
rundt på Rügen med tysk guide. Vi fik ca. en times ophold i Sassnitz
til museumsbesøg.  En del af os besøgte en stor ubåd.



Vi skulle levere en sejltur i farvandet 
omkring Stralsund. Det blev dog kun til en 
tur med GEMINI, da marineforeningens tur
var blevet forsinket og kun ganske få 
ønskede en sejltur. 

MIF projektet er standset ult. September.
Pengene der var afsat til det er opbrugt.
Egentlig skulle det være sluttet for et år
siden, men man fandt lidt håndøre, så det
kunne fortsætte i 2017 også. Mif 02
HOLMEN er taget på land og står hos
GNISTEN på Løvholmen i Svendborg. MIF
03 BJØRNØ transporteres fra København til
Svendborg i morgen (11-10-17) hvorefter
begge fartøjer afmonteres og gøres klar at
FMI overtager dem. Om der kommer et nyt
projekt i 2018 vides ikke. Marinehjemmeværnsledelsen mener, at 
man har fået rigitg gode erfaringer med MIF-projektet indtil nu. 

oOo

Lørdag den 7. okt. drog in lille flok marinere fra 244 Svendborg til 
Sydlangeland, hvor vi havde fået en aftale med Marineudkigsposten
Føllesbjerg om et besøg. I ca. halvanden time blev vi vist rundt i 
huset og fik forklaret hvordan man overvåger farvandet mellem 
Langeland og Agersø og Omø. Vi fik set deres materiel og forklaret 
hvordan alle skibe spottes 24 timer året rundt. En spændende og 
hyggelig tur. Der kunne godt ha´ været tre mere i busletten.



Vi har prøvet at strate en SRC kursus op, men måtte opgive, da det 
er meget omfattende og langvarigt, hvis deltagerne ikke kan læse 
stoffet igennem selv, Vi havde ikke de bøger, der skal bruges. Hvis 
vi kan låne de bøger på NHS Slipshavn, forsøger vi måske senere 
igen.
LUNA  har været MHS nu i tre uger så der har ikke været noget 
sejlads.

Der har været bud efter os til en SAR, som endte godt. En anden 
SAR nåede vi slet ikke afsted på, før den blev aflyst. Det samme er 
sket en enkelt gang med MIF. Vi nåede ikke ombord før den blev 
aflyst, men vi var så tæt på havnen, at vi nemt kunne overholde 
tiden på de 30 min.

HUSK VORES JULEKOMSAMMEN DEN
1. DEC. PÅ sØLUND 

Nyheder til flotillenyt modtages gerne også fotos. Hvis I skriver en 
note/artikel til mig, så redigerer jeg den gerne. Billeder skal 
sendes vedhæftet, ikke sat ind i artiklen, da jeg så ikke kan 
bearbejde dem.

Mail: hvf244-redak@hjv.dk 

Næste Flotillenyt udkommeer, når jeg har samlet stof
nok!!

Venlig hilsen

Den gamle redacteur

mailto:hvf244-redak@hjv.dk

	FLOTILLENYT FRA 244 OKTOBER 2017

