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 Flotille 246, arrangerede øvelse for søværnet. 

Frank Oxholm Mayntzhusen - MHV , 19 JUN 05

15 mand ankom til Nyborg Fredag
formiddag, for at få en lille
"rundvisning" på
Nordvestfyn..Rundvisningen bestod
bl.a. af brandslukning, 1. hjælp,
rappeling, skydning og udspring fra
søværnets skib Absalon.

BON-Delingsfører, ljt Carsten Petersen, Flotille 246, stod

for dette arrangement, hvor mange forskellige

værnsgrene, var behjælpelige med udførelsen af.

Efter ankomsten til Nyborg, blev der lavet en

udstyrskontrol, på de 2 grupper, der skulle igennem de

førnævnte strabadser.

Turen gik videre herfra til Nordvestfyn, Hvor der var et

større brand moment i Bredskabsstyrrelsens ruinby i

Kauslunde, ved Middelfart.

Her var der utallige sårede, som skulle behandles, samt

brand i flere instalationer, heriblandt en tankvogn, som

skulle slukkes.

Udover dette moment var der også:

 Skydning på Aborg Skydebane, med og uden gasmasker,

liggende, knælende og stående i skyttegrav.

 Rappelling, fra en 36 meter høj silo i Snave, ved Assens,

her gennemførte næsten alle deltagere med bravour.

Læs artiklen fra Fyens Stifttidende her

Læs Øvelsesavisen her

Læs mere om Flotille 246 her

 

Sidst på 1. dagen, skulle grupperne tage kontakt til en

fremmed "agent", som skulle føre dem i et bagholdsangreb.

 1. gruppe sendte 2 mand til kontakten, disse 2 anede uråd

og sneg sig udenom bagholdsangrebet og nedkæmpede

dem, hentede resten af deres gruppe og kunne så fortsætte,

helt efter bogen.

 2. gruppe sendte også 2 mand, men var knap så heldige, de

2 mand blev taget til fange og røg i forhør. Efter 2 timers

forhør, uden at give nogen oplysninger, blev de sat fri, så de

kunne hente resten af deres gruppe, og afslutte denne dag.

Lørdag morgen kl. 7.00, gik turen mod Slipshavn, ved

Nyborg, hvor grupperne skulle sejle med gummibåd til

Korsør Flådestation.

På Korsør flådestation, skulle deltagerne springe ud fra

Søværnets skib "Absalon", hvor der er 7 meter fra dækket til

vandoverfladen.

Herefter gik turen til Bøstruplejren, hvor øvelsen afsluttede.

Læs mere om Flotille 246 her
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