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En hjælpende hånd til Hirsholm 

Af Henning Petersen , 03 AUG 13

MHV 910 RINGEN har været på sommertogt og
endte på Hirsholmene. Her hjalp besætningen i går
fredag med at sejle Hirsholms gamle motorbåd til
Frederikshavn, som var togtets slutmål.

Den gamle båd forlader Hirsholmen for sidste gang. 

Fartøjsfører Torben Thomsen og besætning 1 fra Flotille 137 Aabebraa har i denne

uge været på sommertogt med flotillens fartøj, MHV 910 RINGEN.

Sommertogt sluttede i det nordlige

Det har været en travl uge, hvor besætningen bl.a har øvet dækgastpensum og

navigation, så de er nu godt trænede. Torsdag sejlede RINGEN fra Hals til Hirsholm

med indlagte øvelser undervejs.

Natten blev tilbragt om bord, og der blev tid til et glædeligt gensyn med

besætningens gode ven, øens inspektør Jens Klingenberg.

Hirsholm er den største ø i den lille øgruppe, Hirsholmene, som ligger i Kattegat ca.

6 km nordøst for Frederikshavn.

Hirsholmenes veltjente motorbåd, MB 917, som blev bygget og taget i brug i 60erne,

er blevet afløst af en ny båd i foråret. MB 917 skulle nu til Flådestation

Frederikshavn på aftægt.
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RINGEN's besætning sammen med Hirsholms inspektør, Jens Kingenberg (forrest

th.).  

Hjalp med at flytte den gamle båd

RINGEN skulle også til Frederikshavn og bunkre, så Jens Klingenberg spurgte

besætningen, om de kunne sejle hans båd til flådestationen. Da sejlplanerne godt

kunne kombineres med den lille opgave, blev det besluttet at tage MB 917 med, og

Jens Klingenberg slap for en vemodig sidste tur.

Der blev samlet en mindre besætning til MB 917, og man sejlede formation 1 mod

Flådestationen, imens Jens Klingenberg kunne ses på kajen med sørgmodige øjne,

mens han tog afsked med en båd, som han havde haft mange gode ture med.

Således sluttede en epoke på Hirsholm, og MB 917 ligger nu ved ved kaj i

Frederikshavn, hvor MHV 910 RINGEN har bunkret og herefter er taget af sted på

SURVEX i weekenden som afslutning på en dejlig uge på havet.
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