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Ni sejlere fik en hilsen fra politiet 

Af flotillechef Bo Martin Hansen og Ninna Falck , 21 OKT 12

Det overraskende gode vejr fik mange sejlere på
søen i lørdags. Nogle af dem fik samtidig et
overraskende besøg af politiet, som var på patrulje
med marinehjemmeværnet i Sønderborg.

Politiet fik mange sejlere i kikkerten på lørdagens sejlads med marinehjemmeværnet

her på MHV 814 BUDSTIKKEN. Foto: Stephan Valkær. 

Flotille 136 Sønderborg sejlede lørdag ud med deres fartøj, MHV 814

BUDSTIKKEN, på en planlagt kontrolsejlads med politiet om bord.

Overraskede over politipatruljen

Da lørdag blev en uventet varm og stille oktoberdag, var mange fartøjer på vandet.

Og da havjagten også lige er startet, var dagens patruljehold suppleret med

jagtkyndige fra politiet. Patruljeringen foregik  fra Sønderborg og nord på til Barsø og

Genner bugt.

Mange var overraskede over, at politiet brugte marinehjemmeværnets skib som

platform for kontrollerne. Og kontrollerne foregik både fra BUDSTIKKEN og fra

BUDSTIKKEN's gummibåd.

Bødeblokken kom frem ni gange

Der blev kontrolleret 31 fartøjer. Meget overraskende måtte bødeblokken frem i

adskillige tilfælde. Der blev i alt skrevet ni sager. Nogle af overtrædelserne var de

sædvanlige med manglende speedbådscertifikat og manglende

redningsveste. Samtidig blev der også registreret overskridelser af jagtloven. Det

drejede sig f.eks. om, at havjægerne havde skudt fuglearter, der ikke må jages, eller

havde medbragt ulovlig ammunition.

En weekend der også bød på opgaver fra Søværnet til olie og redning

Sønderborgflotillen har i øvrigt haft flere opgaver i weekenden. Fredag eftermiddag

blev flotillen alarmeret af Søværnets Maritimt Overvågningscenter Nord på grund af

en melding om olie i Sønderborg Havn. BUDSTIKKEN's gummibåd blev sendt til

stedet, og her blev der konstateret et tyndt lag af olie, som ikke kunne opsamles.

Gummibåden fik derfor besked på at gennemsejle oilefilmen ad flere omgange for at

sprede den og lette fordampningen.

Politipatruljer til søs

Politiet kontrollerer

lystsejlere, speedbåde,

jetski, jagtpramme og andre

fartøjer i de danske

farvande.

Det sker i samarbejde med

MHV, som stiller fartøjer,

gummibåde og besætninger

til rådighed.

Hos disse sejlere

kontrollerer politifolkene

blandt andet hastighed,

alkoholpromille,

sikkerhedsudstyr

og bådførerbeviser samt

havjægeres våben, jagttegn

og ammunition.

Læs mere

om kontrollerne på politiets

hjemmeside
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Samme aften var der også en SAR-alarmering (search and rescue). Et nødsignal

var rapporteret syd for Sønderborg. Efter en kontrol med helikopter blev opgaven

dog afblæst, inden BUDSTIKKEN nåede at forlade havnen.
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