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Savnet lystfisker i god behold 

Af Ninna Falck , 16 OKT 13

Marinehjemmeværnet i Vordingborg og tre andre
redningsfartøjer blev onsdag eftermiddag sendt på
eftersøgning ved Møn. En kvinde var urolig for sin
mand og slog alarm. Det viste sig dog heldigvis, at
han var ude at sejle og i god behold.

Man ledte efter en mand, der var ude og fiske i vaders, så det blev især kystnær

eftersøgning fra gummibåden. 

Søværnet alarmerede Flo�lle 256 Storstrømmen onsdag klokken 14.50.

En �me e�er kunne fartøjsfører, løjtnant Jesper Schou, styre flo�llens

fartøj, MHV 803 ARIES ud af havnen med en besætning på i alt 10 mand

om bord. 

En kvinde havde slået alarm, fordi hun var nervøs for sin mand, der ikke

var kommet �lbage e�er at have været ude alene og fiske i vaders. Hun

vidste ikke helt hvor, men han plejede at fiske omkring Møn. Og med den

besked gik Jesper Schou og besætningen �l opgaven.

- Vi startede med at sæ5e gummibåden i vandet, og den blev straks sat

�l at søge kystnært, mens vi gik ned mod Grønsund, hvor vi søgte ved

kysterne, ind�l e�ersøgningen blev inds�llet igen, fortæller Flemming

Schou fra ARIES på vej �lbage �l Vordingborg.

Han var ude med en trollingbåd

Det viste sig e�er flere �mers søgen, at manden slet ikke var ude at fiske i

vaders denne onsdag. Han var listet �dligt af sted og var taget ud med en

trollingfisker klokken 04.00 om morgenen.

- Ja, det er jo en historie, vi kan bruge som en lille reminder om, at man

al�d skal huske at give besked, inden man tager ud på vandet,

understregede Jesper

Hjemmeværnet - Lystfisker fundet i god behold http://www.hjv.dk/MHV/Nyheder/Sider/Lystfiskerfundetigodbehold.aspx

1 af 2 21-08-2014 14:38



Schou e�er en e�ersøgning, som heldigvis havde en lykkelig udgang.

Klokken 18.30 lå ARIES igen på sin plads i Vordingborg, og de � mand

kunne komme hjem igen.

I e�ersøgningen deltog desuden Søværnets patruljefartøj, ROTA, af

DIANA-klassen samt redningsfartøjerne fra redningssta�onerne i Gedser

og Klintholm.
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