
MHV deltager igen i øvelse i
Arktis 

Af Ninna Falck og John Strøbæk , 06 MAJ 13

Arktisk Kommando holder fra 2. til 6. 
september den store redningsøvelse, 
'ARCTIC SAREX 2013'. Øvelsen vil lige 
som sidste år involvere flere af 
marinehjemmeværnets frivillige SAR-
specialister. MHV har netop deltaget i 
planlægningsmøde i Nuuk.

HVIDBJØRNEN og ENJAR MIKKELSEN ved redningsøvelsen i Grønland 2012. 
Foto: FKO KOM

I uge 16 blev der i den nye Arktisk Kommando i Nuuk afholdt planlægningsmøde om 
den store internationale SAR-øvelse (search and rescue) kaldet 'ARCTIC SAREX
2013'. Frivillig SAR-specialist, John Strøbæk, deltog for marinehjemmeværnet. I 
mødet deltog repræsentanter fra Norge, Canada og Danmark.

Samme rolle til MHV i år
"Marinehjemmeværnet får igen i 2013 tildelt den samme rolle som i 2012-udgaven af 
ARCTIC SAREX.  Vi skal som SAR instruktører monitere, og såfremt skibsledelsen
ønsker det, skal vi vejlede dem. De tre MHV-poster skal besættes med en mand på
hver af de tre deltagende skibe fra Danmark og Island", fortæller John Strøbæk.
De deltagende frivillige fra marinehjemmeværnet er BT Madsen, som i år sejler på 
det Islandske fartøj, Leo Bram og Lars Schwaner, som sejler på HVIDBJØRNEN og 
endelig John Strøbæk, som sejler på KNUD RASMUSSEN.

Stor øvelse - også med olieudslip.
Det bliver igen en stor øvelse ved den grønlandske østkyst med rigtig mange
deltagere. Også i år vil der blive transporteret figuranter fra 'Ella Ø' i 'Kong Oscars 
Fjord' til 'Mestersvig' og derfra til Island. Og så er der også tænkt nyt.

"Sidste års øvelse viste jo, at kommunikationen ikke fungerede, men det forsøger 
man nu at få rettet op på ved hjælp af relæ-stationer m.m., så vi ikke kommer i 
samme situation i år", forklarer John Strøbæk og kan desuden fortælle, at der i år 
også indgår et scenarie med olieforurening.

"I årets SAREX er der tillige indlagt en 'Tabletop exercise' (papirøvelse) i en 
olieforurening, der er en konsekvens af den grundstødning, som krydstogtskibet har 
lidt. I år er det Inspektionsskibet VÆDDEREN, der er målskib", fortæller John 
Strøbæk.

Den nye Arktisk Kommando i Nuuk. Foto: John Strøbæk

Præg af MHV
Ud over den direkte deltagelse ved de fire frivillige SAR-specialister, er øvelsen også
præget af mange tidligere MHV-ansatte officerer.
Senior Empire (overdommer på øvelsen) er tidligere Chef for Grønlands Kommando, 
pensioneret kommandør Henrik Kudsk, som jo også er tidligere 
Marinehjemmeværnsinspektør.
En anden tidligere Marinehjemmeværnsinspektør, kommandør Karsten Riis 
Andersen, skal også være med, og han bliver leder for øvelsen. 
Endelig har øvelsen en tidligere officer fra marinehjemmeværnet i chefarkitekten fra 
sidste års øvelse, orlogskaptajn Michael Hjort. Michael Hjort vil i år spille rollen som 
'vagthavende officer', så han bliver hjemme i Nuuk i operationsrummet i Arktisk 
Kommando, hvorfra han vil spille med i øvelsen.

Fokus på forberedelsen
"Jeg har taget en del noter ved 'Main Planning Conference' og sendt hjem til mine 
kollegaer. Vi mødes så på Slipshavn engang til sommer, så vi kan forberede os 
bedst muligt. Vi skal jo leve op den høje standard, som vi havde sidste år, så vi igen 
kan få fine tilbagemeldinger fra de skibe, vi kommer ombord på", understreger John
Støbæk, som i disse dage er travlt optaget af planlægningen af anden international 
redningsøvelse, nemlig BALTEX SAREX, der løber af stabelen ved Bornholm her 
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midt i maj.

Herunder:
'Main Planning Conference' for ARCTIC SAREX 2013 afholdt i Arktisk Kommando.
Foto: John Strøbæk.
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