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NATO-officerer oplevede live søredning
i Københavns Havn 

Af Henrik E. Elborough - Kaptajnløjtnant, Presse- & Informationsofficer - MHD

Øst , 01 AUG 12

Marinehjemmeværnets opgaver indenfor søredning

blev pludselig til virkelighed for øjnene af

hundredevis af NATO-officerer.

 

"Man skulle tro at I havde planlagt dette!" - udtalte flere af de næsten 500

besøgende NATO-officerer, da det vi stod og forklarede om søredning pludselig blev

til virkelighed, lige for øjnene af dem i københavns Havn!

Admiraler, generaler, kommandører, oberster og mange andre NATO-officerer fra 36

lande på sommerkonference i reserveofficerernes internationale foreninger

CIOR/CIOMR/NRFC, afholdt i København, besøgte bl.a. Marinehjemmeværnets

udstilling i Tøjhusmuseets gård og var ombord på Marinehjemmeværnets fartøjer fra

Holmen og Helsingør, som lå ud for Det Kongelige Bibliotek, "Den sorte diamant".

Til tider var det næsten umuligt at bevæge sig rundt på skibene, så mange gæster

var der ombord.

Pludselig kommer en stor motorbåd for meget høj fart sejlende igennem havnen, og

kolliderer med Sjællandsbroen på den modsatte side af Københavns Havn.

De mange besøgende NATO-officerer følger naturligvis med i sceneriet, og kan se,

at en anden båd hurtigt vender om, og tager affære.

Det viser sig at være 4 Falck-reddere, som sammen med en amerikansk brandchef

er ude at sejle en tur i havnen. De kommer straks "på arbejde".

Hurtigt ankommer rednings-køretøjer til stedet.

Gummibåden fra Helsingør-flotillens skib MHV 906 FÆNØ bliver sat ud, og sejler til

hjælp.

Se mere om ulykken på

TV2's side her.

http://nyhederne.tv2.dk

/article.php/id-52373543:var-

lynhurtigt-fremme-

ved-bådulykke.html

Se mere om bjærgningen af

båden på TV2's side her.

http://nyhederne.tv2.dk

/article.php/id-52380494:her-

bliver-ulykkesbåden-

bjærget.html?forside

Se mere om forliset på

Ekstra-Bladets side her.

http://ekstrabladet.dk

/112/article1800566.ece  
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Desværre var der ikke tale om en præsentation eller en øvelse, men en virkelig SAR

- Search and Rescue - skete for øjnene af de mange besøgende NATO-officerer.
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