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Lystsejler eftersøgt: Tom sejlbåd
fundet 

Af Ninna Falck , 22 JUN 12

En tom sejlbåd blev fredag morgen fundet på kysten
ved Klintholm. Søværnet, marinehjemmeværnet og
de lokale redningsstationer eftersøgte i to dage
sejleren, som sandsynligvis er faldet over bord.

MHV 911 BOPA er her fredag aften på eftersøgning i området ved Grønsund. 

Fartøjsfører løjtnant Jens Berg og besætning 1 fra Flo�lle 367 Dragør var i

weekenden på e ersøgning e er en sejler, som sandsynligvis er faldet

overbord fra det sejlskib, der fredag morgen stod på grund med sejlet

sat ved Klintholm kyst på sydsiden af Møn.

Mayday relay på Lyngby Radio

- Vi er egentlig på sommertogt. Vi kommer fra Svendborg og er på vej

sydover �l Klintholm, da vi hører et ’mayday relay’ over Lyngby Radio,

forklarer Jens Berg fredag a en.

Det drejer sig om en e ersøgning tæt på der, hvor Jens Berg og hans

besætning på MHV 911 BOPA befandt sig. Jens Berg og besætningen

havde ikke hørt noget om e ersøgningen fra søværnet, så de ringede �l

Lyngby Radio for at høre nærmere. Her fik de at vide, at søværnets skib

NYMFEN er 'on scene coordinator' (lokal leder) på e ersøgningen.

NYMFEN siger ja �l �lbud om hjælp

- Vi kontakter så NYMFEN, og de vil meget gerne have hjælp fra os �l at

søge e er den forsvundne sejler, og vi får �l opgave at søge i området fra

Farøbroen �l Stubbekøbing, fortæller Jens Berg, som dere er overgik fra

sommertogt �l SAR (search and rescue) sammen med sin 8 mand store

besætning.

- I e ersøgningen deltager NYMFEN, den lille lokale redningsbåd fra

Sejleren er fra USA

Den forsvundne sejler er

tilsyneladende en

52-årig amerikaner.

Læs mere hos Ekstra Bladet

her

Eftersøgning via SOK

Søværnets rapport om

eftersøgningen. Læs her
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Klintholm Redningssta�on, en lille og en stor redningsbåd fra Gedser

Redningssta�on, og så har der været flere helikoptere ind over,

rapporterer Jens Berg, som her kl. 18.15 er på vej ud på åbent hav igen og

søge der.

En svær e�ersøgning

- Nu skal vi ud og søge øst for Falster og sandsynligvis sydpå ved østsiden

af Gedser, fortæller Jens Berg om den ret svære e ersøgning. Det er ikke

let at regne et søgemønster ud, når man hverken ved, hvor eller

hvornår lystsejleren er faldet over bord. Det eneste, man har fundet ud af,

er at manden sejler alene, og at han kommer fra Tyskland.

- Han kan være hvor som helst, siger Jens Berg, som dog ikke lader de små

odds slå sig af pinden.

- Vi håber selvfølgelig, at vi finder ham, sluBer Jens Berg fra MHV 911

BOPA på vej �l det nye søgeområde.

Opdatering:
Omkring kl. 22.00 fredag blev eftersøgningen sat på pause og genoptaget

lørdag morgen. Lørdag kl. 16.10 blev eftersøgningen afblæst, desværre uden at den

overbordfaldne sejler var fundet..
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