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Nyt fra MHV i Grønland 

Tekst: John Strøbæk samt Leo Bram og Ninna Falck. Foto: Leo Bram og John

Strøbæk. , 12 SEP 12

Marinehjemmeværnet har lige nu frivillige med på
en stor redningsøvelse i Grønland. Krydstogtskibe
skal findes, og passagerer skal reddes. Læs her om
de første erfaringer fra øvelsen og fra turen i det
hele taget.

HVIDBJØRNEN, som har SAR-specialist B.T. Madsen om bord. 

Tre frivillige SAR-specialister fra Marinehjemmeværnet og en fast officer deltager i

disse dage i den store øvelse, SAREX (seach and rescue exercise) Greenland Sea

2012, ved Østgrønland. 

ØVELSEN

Øvelsen, der både er en eftersøgning og redningsøvelse, har deltagelse af flere

enheder fra Danmark og øvrige arktiske lande

Marinehjemmeværnets observatører er om bord på hvert sit skib i øvelsen.

Øvelsen er nu i fuld gang og her er den første rapport fra marinehjemmeværnets

deltagere direkte fra Grønland:

2000 NM2 er et kæmpe havområde at søge i. Og der var is. 

Mandag: Kæmpe eftersøgning

Øvelsen startede mandag den 10. september, hvor et mellemstort krydstogtsskib

ikke havde rapporteret, som det skulle i henhold til sejlads i Grønlandske farvande.

Efter adskillige forgæves opkald til skibet blev der iværksat en større eftersøgning,

der endte op med et eftersøgningsområde på over 2000 NM
2
 (kvadratsømil).

Området blev gennemsøgt af alle skibene og på skift af de deltagende fly.

Tirsdag: Skibet fundet

Eftersøgningen blev afblæst tirsdag aften, da det eftersøgte fartøj ARTIC VICTORY

opnåede kontakt og rapporterede, at skibet på grund af elektriske defekter ikke

havde kunnet rapportere som planlagt og ej heller havde kunnet svare på de opkald,

der havde været. Skibet lå godt og sikkert inde i en af Fjordene ved Ella Ø (Lauge

Kochs gamle forskningsstation).

Deltagere i øvelsen

Enheder

De deltagende danske skibe

er Inspektionsskibene,

HVIDBJØRNEN og

TRITON, samt

inspektionsfartøjet, EJNAR

MIKKELSEN.

Hertil kommer Grønlands

Kommandos stab, og

flyvevåbnet, der stiller med

en Challenger og en C 130

Hercules.

Island stiller med det helt

nybyggede Coast Guard

skib, THOR, og et DASH 8

fly.

USA og Canada stiller hver

med en C 130 Hercules og

endelig kommer Norge med

en ORION P3, der egentlig

er en ubådsjæger fra den

kolde krigs tid.

MHV deltagere

SAR-specialisterne B.T.

Madsen, John Strøbæk og

Leo Bram er ombord på hhv.

HVIDBJØRNEN og EJNER

MIKKELSEN samt det

islansdke kystredningsfartøj,

THOR. Endelig er Bent

Holmer placeret langt væk

fra hændelserne, nemlig i

Grønnedal på Vestgrønland.
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Redning: THOR har sendt gummibåden ind efter et 'Medic Team'. 

Onsdag: Dramatisk redningsopgave

Her i dag er det store redningsdag hvor TRITON, som målfartøj, skal simulere et

grundstødt krydstogtskib, der både skal have hjælp til at slukke en brand ombord og

til at stoppe en lækage, der er opstået i forbindelse med en grundstødningen.

Endvidere vil der være adskillige sårede personer om bord på ”krydstogtsskibet”.

OPLEVELSERNE

De tre frivillige SAR observatører har været hjemmefra siden fredag, hvor de fløj til

henholdsvis Island og Færøerne i en C130 – bedre kendt som en Hercules. Herefter

er de gået ombord på deres tre forskellige skibe og har sejlet op til øvelsesområdet

ud for den Grønlandske østkyst.

Indholdsrig sejltur til Grønland

Der er blevet sejlet gennem store og flotte farvande, og vinden har til tider været rå.

Undervejs har John, BT og Leo allerede noteret sig, hvordan forskellige procedurer

håndteres om bord på det danske og det islandske skib, og Leo Bram og John

Strøbæk har undervist lidt. Besætningerne ville jo gerne have et brush up, nu de

havde SAR-instruktører ombord.

Turen op til Island foregik med flyvevåbnets Hercules-fly. 

Havet er større...

Nu er de tre så endelig kommet frem. De har mødt eller set  flere af de deltagende

enheder, og øvelsen er i gang på tredie dag. Den generelle melding er: havet er

større, skibene er større, og der er is – men ellers er SAR udfordringerne velkendte,

og de tre observatører rapporterer tilbage til øvelsesledelsen om, alt hvad der sker,

og hvad der kan drages erfaringer ud af.

Læs tidligere nyheder om SAREX Greenland her

 

Herunder:

To af marinehjemmeværnets frivillige SAR-specialister på øvelse i Grønland.

John Strøbæk (tv) og Leo Bram.
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