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Klar med kommandokøretøjer og
gummibåde 

Af Ninna Falck , 08 MAR 13

Seks marinehjemmeværnsflotiller modtog i lørdags
nye kommandokøretøjer til deres gummibåde på
trailere. De første to af disse fleksible gummibåde er
nu operative og klar til opgaver i Hvide Sande-
Ringkøbing og i Horsens.

Det nye kommandokøretøj med gummibåden. Foto: Ole Friis. 

Marinehjemmeværnets kapaciteter er blevet udvidede. Seks flotiller råder nu over

kommandokøretøjer, som kan trække en gummibåd på trailer ud til havne, søer og

vandløb og løse opgaver for Søværnet, politiet, Skat, beredskabet m.fl.

Fleksibel pakkeløsning

Kommandokøretøjet og gummibåden er beregnet til at operere som en

pakkeløsning. Køretøjet skal både transportere gummibåden, og så skal det fungere

som kommandostation for gummibådens aktioner.

Køretøj og gummibåd er udstyret med navigations og kommunikationsmateriel, så

de kan snakke sammen, og så man fra køretøjet kan følge præcist, hvor

gummibåden er henne.

”Vi var tre mand af sted i lørdag og hente køretøjer på Korsør Flådestation. Her blev

vi instrueret i brugen af køretøjerne, og nu skal vi så bare blive gode til at bruge

den”, forklarer flotillechef, kaptajnløjtnant Benny Madsen fra Flotille 126 Hvide

Sande, som glæder sig til at komme i gang med det nye materiel.

Mange opgaver venter

”Det er en rigtig fin bil”, understreger Benny, der skal bruge bil og gummibåd til

mange typer af opgaver.

Der er kystnære opgaver for Søværnet, der er  patruljesejladserne med politiet og

med Skat, og så skal samarbejdet med det kommunale beredskab udbygges. Her

tænker man bl.a. på, at flotillen kan introducere beredskabet for søgemønstre,

kommunikation og samarbejde omkring en eftersøgnings- og redningsaktion.

Køretøj og gummibåd skal senere på året også til Skive og sikre sikkerheden i

havnen under Skive-festivalen, hvor der skal foregå mange aktiviteter.

Fordeling

Seks flotiller har

nu kommandokøretøj og

gummibåde.

Marinehjemmeværnets fire

Maritime Force Protection-

flotiller har nu hver et køretøj

og to gummibåde hver,

Flotillerne i Hvide Sande-

Ringkøbing  og i

Horsens har et køretøj og en

gummibåd hver. 

Begge deles deusden om et

af marinehjemmeværnets

grå skibe med en anden

flotille.

Med køretøj og en

gummibåd, kan de nu

også indsættes, når de ikke

har et gråt skib hjemme.

Gummibådene har været

ude ved flotillerne siden

sidste år, men nu er

kapaciteterne komplette,

hvor køretøjet også er blevet

udleveret.
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Klar til at rykke ud

Hvide Sande-Ringkøbings gummibåd er selvfølgelig en del af det lokale beredskab.

Den er nu lagt ud på Marinehjemmeværnets beredskabstote på nettet. Her

kan marinehjemmeværnet og Søværnet kan, hvilke gummibåde og fartøjer, der er

’grønne’ og klar til opgaver, ’gule’ og klar til visse opgaver eller ’røde’ og slet ikke

klar.

”Vi er foreløbig ’gule’. Hvis vi skal være i grøn, så skal vi først lige uddannes færdigt

på bilen og så mangler vi lidt kommunikationsmateriel. Men vi kan da rykke ud, hvis

der sker noget”, forklarer Benny.

Det samme gælder ved flotillen i Horsens 
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