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Assistance til motorbåd ud for
Farøbroerne  

Af Rigo Højby Jørgensen , 02 DEC 12

To lystsejlere havde i søndags problemer. De havde
motorstop i det kolde vejr og lå for anker tæt ved
Farøbroen. Marinehjemmeværnet i Vordingborg
samlede en besætning og kom havaristerne til
undsætning.

Motorbåden kom på siden af ARIES og fik et lift til Stubbekøbing. 

Søndag den 2. december klokken 13.00 modtog fartøjsfører Martin Lehman

fra Flotille 256 Storstrømmen et opkald fra Maritimt Overvågningsenter Nord. En 17

fods motorbåd var i vanskeligheder ud for Farøbroerne. 

Besætning afsted på FAS

Der var tale om en såkaldt 'FAS', som er Søværnets forkortelse for

en fritidssejlerassistance.

En hurtigt alarmeret besætning mødtes ved flotillens fartøj: MHV 803 ARIES, og fik

gummibåden i vandet. Kort tid efter lagde ARIES fra og fulgte trop ud mod den

position, som havaristen havde oplyst. 

Fundet på lavt vand

Motorbåden lå på en position ude ved Farøbroen på lavt vand. De havde haft

motorstop på vej mod Stubbekøbing, og havde kastet anker, så de ikke drev med

strømmen. 

Heldigvis var der både telefonkontakt til havaristen, og de havde en VHF radio

ombord, så de kunne kalde gummibåden op, når de kunne se den. 

Udfordringer

Gummibådsbesætningen kom i kontakt med de to mænd i deres motorbåd, men på

en meter vand, og med seks meter ankerkæde ud. Det gav nogle udfordringer.

Gummibådsbesætningen kunne trække ankerkæden op, og trak herefter med

håndkraft motorbåden med ud på dybere vand, hvor de kunne komme på siden af

ARIES.

Fik varmen og fik båden i havn

De to førere ombord på motorbåden kom ind i varmen og fik en kop varmt at drikke,
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imens turen gik ind mod Stubbekøbing havn, hvor de alligevel skulle have deres båd

på land for vinteren.

Herunder:

Gummibåden fandt Havaristen på lavt vand og hjalp ham ud til ARIES.
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