
HJEMMEVÆRNET
Marinehjemmeværnet

HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Farvandsovervågning med ekstra øvelse

Øvede med Søværnet 

Af Per Frederiksen , 08 APR 13

Marinehjemmeværnet i Hanstholm har i weekenden
været på farvandsovervågning for Søværnet. Det
blev en begivenhedsrig weekend med flere øvelser
end først planlagt, da man undervejs stødte på et af
Søværnets skibe.

Bugserøvelse. NYMFEN trækker JUPITER. 

Flotille 121 Hanstholm sejlede i denne weekend farvandsovervågning for Søværnet.

Der var afgang fredag aften fra Thisted, hvor flotillens skib, MHV 807 JUPITER, har

basehavn. Weekenden bød både på interne øvelser, men også en øvelse med en af

søværnets patruljeenheder af DIANA-klassen, P 524 NYMFEN, der ligesom

marinehjemmeværnet var på farvandsovervågning.

NYMFEN ville øve med JUPITER

NYMFEN ville gerne øve bugsering og undersøgelse af andet fartøj.  Øvelsen blev

skruet sammen sådan, at JUPITER skulle ’ligge død’ i vandet lige omkring Grenå,

og her skulle Nymfen så komme og lave en bugserøvelse.

Efter et lidt ’tørtræning’ fik JUPITER en trosse over fra NYMFEN. Den blev gjort fast,

og JUPITER blev bugseret i nogle minutter, hvorefter øvelsen eskalerede lidt, da

besætningen skulle udgive sig ud for at være et fartøj, som NYMFEN ikke kunne få

forbindelse med.

Da det endelig lykkedes NYMFEN at få forbindelse via radioen, skulle besætningen

udgive sig for en flok forvirrede fiskere. De forvirrede fiskere havde en

tilskadekommen om bord, og derfor sendte patruljefartøjet deres gummibåd over til

’fiskekutteren’, JUPITER. De skulle undersøge skibet for lækager samt syge og

sårede.

Det blev en øvelse, der kom vidt omkring, og efter endt øvelse bød NYMFEN på

kaffe og en lille rundtur for de, der måtte have lyst. Det hele blev afsluttet med et tak

for kaffe og god vind fremover. Herefter fortsatte JUPITER med dens besætning ud

på resten af weekendens planlagte sejlads ved farvandsovervågningen.

Herunder:

Søværnets patruljefartøj, NYMFEN, fik øvet en masse i weekenden sammen med

marinehjemmeværnet fra Hanstholm/Thisted.

Flotille 121 Hanstholm

Læs mere om den aktive

flotille ved Hanstholm og

Thisted.
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