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Ægtepar og hund reddet i land 

Af Hjemmeværnsflotille 366 Københavns Vestegn og Ninna Falck. Foto: Claus

Odgaard , 06 OKT 12

Vestegnens marinehjemmeværn reddede fredag et
ældre ægtepar og deres hund i land. Ægteparret
måtte forlade deres grundstødte sejlbåd, som ikke
umiddelbart kunne bringes flot.

Ægteparret står klar på CARINA, mens deres hund løftes om bord fra gummibåden.

 

Fredag den 5. oktober, hvor Flotille 366 Københavns Vestegn ellers skulle holde

alarmeringsøvelse, indløb kl. 17.15 en anmodning om assistance fra Maritimt

Overvågningscenter Syd. En lystsejler havde brug for hjælp.

På eftersøgning med gummibåden i front

Allerede 45 minutter senere var flotillens skib, MHV 802 CARINA afgået fra

basehavn i kraftigt regnvejr og med ringe sigt. Ombord var en besætning på 12

mand med fartøjsfører, løjtnant Claus Odgaard, i spidsen.

Flotillens operationsofficer, løjtnant Gert Magnussen, var fører for CARINA’s

gummibåd, som blev sendt af sted på vej mod en formodet position for det

grundstødte skib.

22 fods sejlbåd solidt på grund

Da Claus Odgaard og hans folk rykkede ud, havde myndighederne i flere timer ledt

efter fartøjet i Øresund, uden held. Det blev nu konstateret, at skibet var grundstødt i

Kalvebodløbet syd for Københavns Havn.

CARINA’s gummibåd fik hurtigt kontakt med skibet, som var en 22 fods sejlbåd. Den

stod solidt på grund langt inde på lavt vand, og ombord var et ældre par og deres

hund.

Måtte efterlade sejlbåden
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Claus Odgaard kunne hurtigt konstatere, at det ikke var muligt at trække skibet fri af

grunden uden risiko for skader på sejlbåd og gummibåd. I samarbejde med Maritimt

Overvågningscenter Syd og Søværnets Operative Kommando blev det derfor

besluttet at lade skibet stå på grunden og redde besætningen i sikkerhed.

Fik varmen om bord på CARINA

Besætningen og hunden, blev nu bragt sikkert tilbage til CARINA af gummibåden,

hvor de forkomne og våde sejlere fik varme, tørvejr og lidt varmt at drikke. Selv

hunden blev beværtet og lod til at nyde de tørre omgivelser. MHV 802 Carina

returnerede herefter til basehavn på Avedøreværket, hvorefter flotillens

logistikdivision sørgede for videre befordring af de strandede sejlere.

En fornøjelse at vise vores beredskab

Fartøjsfører Claus Odgaard var meget tilfreds med aftenens indsats

- Denne opgave viser præcis en af de typer opgaver, som Marinehjemmeværnet

skal kunne løse. Og med en veluddannet besætning er det en fornøjelse at vise vort

beredskab, og at vi kan gøre en forskel - her en almindelig fredag aften i regnvejr,

fortæller han efter fredagens effektive aktion.
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