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Med Søværnet på Østersøens våger… 

[MHD 2] Henrik Engel Elborough/PL, IOF/MHD-2 , 09 SEP 05

Lærerig øvelse med Søværnet,
Marinehjemmeværnet, Politi, Told & Skat,
Det civile redningsberedskab m.fl. på
Bornholm.

 

Midt i sommervarmen tog vi af sted på sørednings- og overvågningsøvelse ved Bornholm – øvelsen med Søværnet hed

”Bornex”.

Øvelsen var styret af Bornholms Marinedistrikt (BHM).

Af marinehjemmeværnsenheder var MHV 93 ”Hvidsten”, MHV 813 ”Baunen” og MHV 815 ”Kureren”.

Søværnet deltog med ”Kystudkigsstation Hammerodde”, ”Lommen”, ”Sleipner”, ”Samsø” og en Lynx-helikopter.

Af civile myndigheder deltog politi, Told & Skat, Bornholms Brandvæsen, Lyngby Radio og et antal redningsstationer med

redningsskibene ”Mads Jacobsen”, Leopold Rosenfeldt” og ”Elephanten”.

 

Forlægning til Bornholm
Søndag aften mødtes jeg med besætningen på Kureren i Køge Havn, hvor vi efter at have fået proviant m.v. ombord

startede togtet mod Bornholm.

Vandet var nærmest som tromlet fladt, men efterhånden som vi nærmede os ”klippeøen” kom der lidt flere ”buler på

vandet”…

 

Søredningsøvelse
Mandag morgen startede søredningsøvelsen, hvor vi trænede eftersøgning af nødlidende skib og besætning. Også

ledelsen af søredningsoperationen (On Scene Coordinator, OSC) blev trænet.

 

Eftersøgningsøvelse
Den næste øvelsesdel gik ud på, at støtte politi og Told & Skat med at eftersøge ”smuglerskibe”.

Både det at følge skibene, uden at de opdagede det, samt at standse skibe og støtte politi og Told & Skat med deres

boarding var nye og spændende opgaver at øve.

 

Mere SAR
Derefter overgik øvelsen igen i en ”Søredningsfase (SAR)”, hvor vi var med til at ”redde” en besætning fra et brændende

skib.

 

På i dagevis
Igennem hele øvelsesforløbet var vi alle ”på”, og det var rart, at være med i så lang tid, at det var nødvendigt, at arbejde i

”vagthold”. Derved blev øvelsen meget mere realistisk, og gav et godt billede af, hvordan vi samarbejder, når vi bliver

”presset” over længere tid.

En meget lærerig øvelse – for alle parter – oplever jeg.
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