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Opdagede sejlbåd med problemer 

Af Ninna Falck. Foto: Kim Bjerre. , 10 JUL 14

Marinehjemmeværnet fra Korsør hjalp onsdag aften
en lokal lystsejler hjem i havn. Lystsejleren drev
besynderligt rundt, og det viste sig, at han godt
kunne bruge en hjælpende hånd – eller en
hjælpende gummibåd – til at komme i havn.

To gaster på BAUNENS agterdæk holder øje med gummibåden, som bugserer den

lille sejlbåd i havn.  

Fartøjsfører om bord på MHV 813 BAUNEN fra Flotille 255 Korsør, løjtnant Kim

Bjerre, var med sin besætning på vej hjem fra en stille og rolig patruljesejlads

onsdag aften klokken lidt i otte, da man fra BAUNEN bemærkede en lystsejler, der lå

mærkeligt i Storebælt ud for Korsør en sømil syd for ’Badstue Rev’.

”Vores motorpasser stod oppe på broen, da han så en sejlbåd længere inde, og

bemærkede, at den lå da lidt mærkeligt. Og det så vitterlig ikke rigtigt ud. Sejlbåden

lå og rullede, så vi spurgte ham, om han havde brug for hjælp”, fortæller Kim Bjerre.

Det viste sig, at de to mand om bord på den 20 fods sejlbåd havde problemer. De

havde en alt for lille motor til at sejle båden tilbage til Korsør Havn i aftenens vind og

strøm, og de kunne ikke sætte sejlet. Samtidig lå de ret uheldigt ude ved Badstue

Rev, som er meget lavvandet.

BAUNEN’s gummibåd blev derfor sat i vandet og sendt ud for at anlægge et slæb og

bugsere den uheldige lystsejler ind til Korsør Havn, hvor sejlbåden var på plads

omkring klokken 20.30. En ganske ukompliceret opgave for de rutinerede folk i

gummibåden og om bord på BAUNEN, som naturligvis er klar med en hjælpende

hånd til søs.

”Det er helt naturligt, at når vi patruljerer, så holder vi øje med det hele derude og

hjælper selvfølgelig, hvor vi kan”, siger Kim Bjerre efter aftenens assistance.
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