
HJEMMEVÆRNET
Marinehjemmeværnet

HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Politisejlads 8 JAN 2012

På patrulje med politiet 

Af FARF LT Carsten Blicher Terkelsen - foto FSBM SG Henning Forsberg

Laugesen , 09 JAN 12

Marinehjemmeværnets opgaver er bl. a.  at være
platform for politiet, når de patruljerer til søs. I den
forbindelse har Sydøstjyllands Politi, i samarbejde
med marinehjemmeværnets Flotille 132 Horsens,
foretaget kontrol af jagttegn for havjægere.

De sidste instrukser gives inden gummibåden sættes ud. 

Den 8. januar, en fin morgen, mødtes en flok marinehjemmeværnsfolk kl. 06:30

på Horsens Havn for at køre til Juelsminde, og der sammen med tre politifolk fra

henholdsvis Horsens og Vejle, at bemande flotillens fartøj MHV 804

ANDROMEDA.

Patrulje i Horsens Fjord

Efter morgenmad og briefing afgik ANDROMEDA med kurs mod Horsens Fjord.

Ved Sælgrunden blev gummibåden med 2 politifolk og 2

marinehjemmeværnsgaster sat i vandet for at foretage patrulje omkring Vorsø

og Alrø.

Glemte jagttegn og ikke reglementerede våben

Gummibåden sejlede ind i Amstrup Vig, hvor man foretog kontrol af jagttegn og

våben. Et par af jægerne havde glemt deres jagttegn i bilen, og en enkelt havde

lige netop anskaffet et nyt gevær, der ikke helt levede op til reglerne om kun at

må indeholde to skud. Ellers var der ikke andre uregelmæssigheder.

Gummibåden blev efterfølgende taget på siden, og vi sejlede op til

Svanegrunden og nord om Endelave.
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Gummibåden på patrulje med politiet på Horsens Fjord 

2 friske betjente retur efter gummibådssejlads. 

Vinden var imidlertid frisket op til omkr. 8-9 m/s. svingende mellem NW og NE,

hvilket muligvis var årsagen til, at vi ingen jægere mødte. Til gengæld så vi

mange edderfugle og en enkelt sæl.

Trænede boarding med politiet

Efter frokost fortsatte kontrollen i farvandet omkring Møllegrunden.

Jægerne havde åbenbart valgt at blive i land, så efter en lille times tid uden at

møde nogen, besluttede vi at lave bording øvelser, for at give politifolkene og

besætningen øvelse i det. Efter adskillige opløb blev gummibåden taget

ombord, og vi fortsatte vores sejlads mod Juelsminde.

Besætningen øvede flere funktioner

Under hele sejladsen blev tiden udnyttet effektiv, således sørgede Jørgen

Brochmann, som er en erfaren navigatør for at give navigatørstuderende i

besætningen, Peter Vang, ”on the job training” på elektronisk søkort og radar.

Resten af besætningen var bl.a. aktive i kommunikation, der dog voldte os en

del problemer, som blev løst i samarbejde med Søren Vind fra Vejle politi og

radiostationsleder Carsten Bo Knudsen. Assisterende motorpasser, Martin

Thagaard, fik trænet lidt sammen med Kasper Sørensen, som er rigtig skarp på

motorområdet.

Vicky Schou Thomsen havde under hele turen sørget for, at de kulinariske

udskejelser var i top.

En god dag for besætning og politi

U nder debriefingen gav politiet udtryk for, at man havde haft en rigtig god dag,

og at det havde været rart at holde færdighederne ved lige. Blandt besætningen

var der ligeledes stor tilfredshed med forløbet.

En god måde at starte årets sejladser på!
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