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En tilfreds Lars Blomquist på kajen foran LYRA. Kajakroeren har modtaget et af

Marinehjemmeværnets joggingsæt, som ligger klar til, når man får forkomne og kolde personer

om bord. Foto: Lars Christian Hostrup-Schultz 

Hjalp kajakroer sikkert i havn 

En havkajakroer var savnet under et race for havkajakker ved ’Faaborg Outdoor

Event’ i weekenden. Marinehjemmeværnet i Faaborg rykkede ud med deres

fartøj og fandt kajakroeren ved Lyø. Han var meget lettet over at blive hjulpet

tilbage til Faaborg.

26-08-2014 - kl. 09:21

Af Henrik Husted

I weekenden den 23.-24. august blev der afholdt ’Faaborg Outdoor Event’, hvor ikke blot

alle byens borgere, men også sportsentusiaster fra hele landet var samlet. Der blev

cyklet, dykket, løbet og dyrket sejlsport af enhver slags, og på trods af det knap så gode

vejr var den  sportslige event temmelig velbesøgt og havde mange deltagere.

Marinehjemmeværns Flotille 243 deltog i eventen med åbent skib lørdag, og søndag

sejlede de som følge- og sikkerhedsskib for ’Havkajak Open Race’ imellem Fynshav og

Faaborg med deres fartøj MHV 808 LYRA. Klokken 12:16 indgik der et alarmopkald til

LYRA om, at man savnede en deltager, og at han formodentlig var søgt mod Lyøs

kyststrækning.

Fartøjsfører på LYRA, løjtnant Michael Vinther, sendte LYRA’s gummibåd i vandet for at

afsøge kyststrækningen på den sydvestlige del af øen, og gummibådsfører, sergent  Lars

Hostrup-Schultz, og gast Thomas Jespergaard, styrede i sikker fart ind mod Lyøs kyst.

Ret hurtigt efter indsættelsen i det lidt aggressive vand fik gummibådsføreren øje på den

nødstedte person, der stod inde på stranden. De to i gummibåden søgte nu ind til kysten,

hvor Thomas Jespergaard til sidst måtte i vandet for at komme helt  ind og få kontakt

med den nødstedte havkajakroer på stranden.

Var søgt i land for en sikkerheds skyld

Det lange race igennem det lidt oprørte vand havde taget på kræfterne hos den ellers

meget erfarne kajakroer fra Helsingør, Jonas Blomqvist, så af sikkerhedsmæssige årsager

havde han valgt at søge mod kysten, for at få hvilet kroppen, efter den hårde tur. Et

virkelig klogt træk, og noget mange søsport folk kender til. Det kan langt bedre betale sig

at stoppe i tide og søge i sikkerhed. Jonas Blomqvist har fortalt, at han før har været ude i

lignende situationer, hvor han har valgt at søge sikkerhed, frem for at være dumdristig.

”For mig handler kajaksejladsen ikke blot om at vinde for enhver pris, men lige så meget

om at være med og nyde oplevelsen. Og hvis kræfterne kommer til kort – må man hellere

være på den sikre side. Søen og havet skal man ikke spøge med. Der er ufatteligt store

naturlige kræfter på spil, og ER MAN I TVIVL – så er man IKKE i tvivl – søg sikkerhed! ”,

understreger Jonas Blomquist efterfølgende.

Tak for redning og god behandling

Efter Thomas Jespergaard havde fået kontakt med Jonas Blomqvist inde på stranden ved
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Lyø, roede kajakroerne sikkert kajakken ud til gummibåden, mens Thomas Jespergaard

svømmede ved siden af. De to mænd kom sikkert om bord, og kajakken blev også hevet

op  i gummibåden.

20 minutter senere blev Jonas Blomqvist overført fra gummibåden til LYRA. Her kunne

han nu kunne nyde godt af Marinehjemmeværnets behagelige opvartning og forplejning:

Et dejligt varmt bad, rent tørt tøj, en god frokost, samt en sejltur i ro og mag sammen

med besætningen ind til havnen i Faaborg, hvor man var inde lige omkring 13.50 – godt

halvanden time efter alarmen.

”Det var virkelig dejligt at se synet af gummibåden samt at føle sig i sikre hænder igen.

Det er dejligt at have så effektivt et redningsmandskab som Marinehjemmeværnet, og

især en tak til folkene om bord på LYRA, for det gode behandling”, smilede en tilfreds

Jonas Blomqvist, da han var kommet i sikker havn.
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