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Skive: Eftersøgning af ung mand 

Af Ninna Falck , 02 JUN 12

En ung mand var torsdag aften set forsvinde under
en badetur ved Skive Festivallen. Flotille 126
Ringkøbing/Hvide Sande var på opgave for politiet i
Skive Havn, da de blev alarmeret, så de var hurtigt
på opgaven.

Gummibåden fra Ringkøbing og gummibåden fra MHV 904 LYØ på opgave i Skive. 

Operationsofficer og fartøjsfører, premierløjtnant Michael Harmark og hans

besætning fik en dramatisk indvielse af flotillens nye trailerbaserede gummibåd, da

de i torsdags deltog i eftersøgningen af en ung mand.

- Vi ligger her ved Skive Festival fra onsdag til lørdag. Vi sejler som platform for

politiet, der tjekker de sejlende for spiritus, speedbådsbeviser, redningsveste osv.,

og alarmen går fra politiets kommandostation omkring kl. 20.15, fortæller Michael

Harmark.

Pludselig væk  under svømmetur

En ung mand er af flere set hoppe i bassinet i marinaen. Han er i kådhed svømmet

ud i fjorden. Han dykker, og han vinker ind en enkelt gang, og pludselig er han væk

ude i retning af sejlrenden.

Det udvikler sig meget hurtigt til en stor eftersøgning. Inden for et kvarter efter, at

politiet har alarmeret første gang, støder en redningshelikopter fra flyvevåbnet og en

redningsbåd fra Falck til eftersøgningen.

Michael Harmark og hans besætning er i Skive med Esbjergflotillens fartøj, MHV

904 LYØ, og de har også deres egen nye trailerbaserede gummibåd med fra

Ringkøbing. De har brugt LYØ’s gummibåd til politiopgaverne, men nu er det godt, at

de også har deres egen gummibåd med. Den kommer for første gang i vandet. LYØ

deltager i eftersøgningen i halvanden time, men strømmen går ind i fjorden, og det

er meget lavt vand at søge i. Det egner sig bedre til gummibåde, og

besætningen fortsætter eftersøgningen med de to gummibåde.

Forgæves eftersøgning - han var svømmet i land

Der ledes intensivt, men klokken 02.10 natten til fredag afblæses eftersøgningen -

uden at man har fundet den unge mand. 
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Han dukkede til gengæld op hos politiet fredag, da han havde hørt om

eftersøgningen og signalementet, der passede på ham selv. 

- Han havde svømmet ca 100 meter ud i bassinet og var så gået i land. Han havde

ikke selv set faren og erfarer først senere, hvad han har sat i gang, da han ser det i

medierne, fortæller Michael Harmark, som kan glæde sig over den lykkelige udgang

på eftersøgningen - og at han har fået testet flotillens nye gummibåd.

- Det var jo lidt heldigt, at vi havde taget vores egen gummibåd med. Det var første

gang, den var i vandet, og den sejlede rigtigt fint. Vi havde også lånt SINE-radioer

ved depotet, og det var en kæmpe fordel. Det lettede virkelig kommunikationen med

politiet, understreger Michael Harmark. 

 

Hjemmeværnet - Eftersøgning ved Skive http://www.hjv.dk/MHV/Nyheder/Sider/EftersoegningvedSkive.aspx

2 af 2 21-08-2014 13:46


