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Marinehjemmeværnet eftersøgte
kitesurfere 

Af Ninna Falck. Foto: Aage Tordal Mortensen , 19 AUG 14

Under en sejlads med havforskere blev

Marinehjemmeværnet tirsdag sendt ud for at lede en

eftersøgning af to kitesurfere, som var i problemer

ud for Haderslev Fjord. Begge surfere blev fundet

og bjærget af en redningshelikopter.

Et surfbræt bjerget om bord på MHV 812 HERCULES. 

Fartøjsfører, løjtnant Mogens Grimstrup, var tirsdag på sejlads med en besætning på

i alt 10 mand m/k og tre havforskere fra DTU Aqua om bord på fartøjet MHV 812

HERCULES fra Flotille 135 Kolding, da han tirsdag blev kontaktet af Søværnets

Operative Kommando (SOK).

Kun 10 minutter væk

”Vi var ude med forskerne og tælle fiskegarn og Marsvin og lå nord for Orøsund,

da SOK ringede klokken 12.35”, fortæller Mogens Grimstrup, og fortsætter: ”Vi skulle

ud og lede efter to kitesurfere, der var i problemer, og den ene var tilsyneladende

kommet til skade. Jeg skulle være ’on scene coordinator’, og lede eftersøgningen af

surferne, og de skulle befinde sig lige ved den nordlige indsejling til Haderslev Fjord,

så det var kun 10 minutters sejlads fra os”.

Optællingen af fiskegarn blev derfor straks afbrudt, og Mogens Grimstrup, der er en

af Marinehjemmeværnets eftersøgningseksperter, satte kursen mod positionen og

gjorde sig klar til at udregne et eftersøgningsmønster beregnet på at søge efter

personer i vandet.

Begge surfere fundet inden for 35 minutter

Efter 10 minutters sejlads finder og bjærger besætningen en kite (skærm). Stort set

samtidig er en af Flyvevåbnets redningshelikoptere også nået frem, og de finder
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meget hurtigt en surfer i vandet, som de hoister op i helikopteren.

Kort efter klokken 12.50, da HERCULES er på vej imod deres første søgespor, ser

en af havforskerne nu et surfbræt i vandet. Fundet blev straks meldt til helikopteren,

der dermed fik en position at forholde sig til i forhold til eftersøgningen.

”Da vi så kort efter laver det første drej mod vores søgespor, ser vi, at helikopteren

igen er nede og samle en person op af vandet. Klokken 13.20 får vi fra SOK så

bekræftet, at begge kitesurfere var bjærget, og at eftersøgningen dermed var

afblæst”, fortæller Mogens Grimstrup.

Det fremgår af blandt andet Jyske Vestkysten, at der var tale om far og søn, og at i

hvert fald den ene af dem var livløs og blev fløjet direkte til behandling på Odense

Universitetshospital. Det lykkedes desværre ikke at genoplive manden.
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