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Frivillige kører SAR-kursus i Afrika 

Af Ninna Falck , 29 OKT 12

Marinehjemmeværnet stiller i denne uge sine to
skarpeste frivillige SAR-instruktører i Djibouti. De er
udsendt af Søværnet for at undervise et hold af
navigatører fra flere afrikanske lande i eftersøgning
og redning til søs.

John Strøbæk og BT Madsens kursister. Holdet består af navigatører fra otte

afrikanske lande. 

Fra Grønland til Afrika

For halvanden måned siden var de oppe i Grønland og deltage som observatører for

øvelsesledelsen i Søværnets store SAR-øvelse (Search And Rescue) i det øde og

kolde Østgrønland.

Nu sidder marinehjemmeværnets frivillige SAR-specialister, John Strøbæk og B.T.

Madsen, i varmen næsten 5.500 km hjemmefra nede i det Østafrikanske land,

Djibouti. Her skal de give deres viden om eftersøgning og redning til søs videre til et

større hold kursister.

- Vi har kursister fra følgende landes flåder: Rwanda, Kenya, Djibouti, Uganda,

Comorerne, Sudan, Burundi og Somalia, fortæller BT Madsen fra Djibouti, så det er

et noget blandet hold de to instruktører står over for. Alle er dog navigatører, så det

giver et godt fælles grundlag.

Opfylder internationale målsætninger

BT og John har haft travlt, siden de kom tilbage fra Grønland. Tre uger er gået med

at lave klassesæt og undervisningsmateriale til denne tur, og de er begge meget

opsatte på, at kurset skal blive en succes.

Projektet nyder også stor bevågenhed som både et NATO- og et East African

Standby Force (EASF)-projekt og som et led i de internationale målsætninger om at

opbygge kapaciteter, hvor man ved uddannelse og træning bidrager til, at de lokale

styrker bliver i stand til at tage ansvaret for løsning af sikkerhedsopgaver mm.

Tilfredsstillende at være efterspurgt

Undervisningen er nu i fuld gang, og John og BT er ved at finde sig til rette under de

varme forhold, selvom det kun er et par dage siden, at de to instruktører sad i

Kastrup Lufthavn med ørkenuniformen pakket og filosoferede over, hvor meget de

efterhånden er involveret i.

- Det er meget tilfredsstillende, at den viden, vi har tilegnet os igennem vores

medlemskab af Marinehjemmeværnet, dels på vores skole på Slipshavn, og dels på

de nationale og internationale kurser,  som Marinehjemmeværnet har tilbudt os - at

den viden nu bærer så meget frugt, at vi er blevet en efterspurgt vare i det

internationale, maritime miljø, fortæller John Strøbæk.

I regi af Søværnet

John og BT rejser ud i regi af Søværnet, og de støttes lokalt af kaptajnløjtnant

Hjalmer Traugott-Olsen fra Søværnets Operative Kommando.

Det er ikke første gang, at Hjemmeværnet har frivillige i Djibouti. I 2009 var en

frivillig fra Marinehjemmeværnets Maritime Force Protection-styrke i landet for at

undervise de lokale marinesoldater i havnebevogtning sammen med Søværnet.
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Klar i undervisningslokalet. Fra venstre: BT Madsen, Hjalmer Traugott-Olsen og

John Strøbæk 
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