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ENØ indsat 3 gange i weekenden 

Af Charles Rafenstain , 19 AUG 12

Marinehjemmeværnet fra Lolland Falster, Flotille 284
Østersøen, har haft meget travlt i weekenden. To
assistancer til lystsejlere og en eftersøgning er det
blevet til siden fredag aften.

En svensk lystsejler med motorstop midt i færgens indsejling blev bugseret hutigt i

havn på siden af ENØ 

Fredag den 17. august omkring kl. 20.30 tog fartøjet, MHV 901 ENØ's besætning 2

ud på øvelsessejlads  under kommando af fartøjsfører, løjtnant Charles Rafenstain.

En svensker med motorstop

Allerede kl.20.45 modtog ENØ et opkald fra Søværnets Operative Kommando

(SOK) og blev bedt om at yde assistance til en svensk lystbåd, der havde

fået motorstop ud for Rødbyhavn. Da båden befandt sig tæt ved færgeruten,

håndterede ENØ’s besætning situationen i rask tempo og med stor

professionalisme. Den svenske båd blev bugseret langs siden ind til Rødbyhavn og

afleveret sikkert ved kajen. Bådens ejer var rigtigt taknemlig over den hurtige og

effektive assistance.

Sejler på grund

Derefter fortsatte besætningen deres øvelsessejlads og lagde til i Bagenkop natten

over, for næste dag at sejle nord om Langeland, omkring Omø og Agersø, for til

sidst at lægge til i Bagenkop natten til søndag.

På vej mod Bagenkop modtog ENØ kl. 18.15 endnu et opkald fra SOK. Denne gang

drejede det sig om en dansk lystsejler, der var stødt på grund ved Skalø flak nord for

Fejø. ENØ ankom til stede kl. 19.50, hvorefter gummibåden blev sat i vandet, og

sejlede op til den grundstødte. Gummibådsholdet fik ham fri kl. 20.30 og bugserede

den 29 fod store lystbåd til Femø havn under klapsalver af adskillige tilskuer.

Operationen endte kl. 23.45.

Person sprunget ud fra Farøbroen

Besætningen fik dog ikke fred endnu. Et par timer senere var der bud efter ENØ

igen. En person var set hoppe i vandet fra Farøbroen, og en eftersøgning blev sat i

gang. Der blev ledt intenst, og klokken 06.45 søndag morgen blev besætningen

'released' fra opgaven af Søværnet. Personen blev desværre ikke fundet.

 

læs mere

om eftersøgningen ved

Farø-broen:

Hos Lolland Falsters

Folketidende her

Hos TV2 Øst her

Hos P4 Sjælland her
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