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Marinehjemmeværnet i dramatisk
redningsaktion 

Af premierløjnant Claus Olesen, Næstkommanderende, Hjemmeværnsflotille

361 Isefjord , 06 SEP 12

En mand døde sent onsdag aften efter en ulykke
ved en aftenseljads i Isefjorden.
Marinehemmeværnet blev tilkaldt, og assisterede
med at få den bevidstløse mand hoistet af en
tililende redningshelikopter.

Hoist ved Eskadrille 722 (Arkivfoto af Claus Olesen) 

Marinehjemmeværnsfartøjet, MHV 905 ASKØ, fra Hjemmeværnsflotille 361 Isefjord

var onsdag aften på en almindelig uddannelsessejlads på Isefjorden, da vi cirka kl.

20.40 fik en alarm via Lyngby Radio.

En sejlbåd på kapsejlads i Isefjorden var i problemer.

To mand over bord ved Lynæs

Situationen var, at en 63-årig mand efter en uheldig ulykke med bommen var faldet i

vandet. Et andet besætningsmedlem var sprunget i vandet og kæmpede for at redde

den 63-årige tilbage om bord igen, og man havde slået alarm til Lyngby Radio.

ASKØ, som befandt sig godt tre sømil syd for området, da alarmen gik, vendte

hurtigt om og sejlede mod nord i Isefjorden.

Der var en middelvind med vindstød op til 14m/sek, og det var mørkt. ASKØs

gummibåd blev straks sat i vandet og sejlede i retning af Rørvig, mens ASKØ

sejlede i retning af Lysnæs for på den måde at dække hele fjorden.

Redningshelikopteren fra Flyvevåbenets Eskadrille 722 var også blevet alarmeret.

Samtidig med, at helikopteren ankom til området, blev sejlbåden fundet af

besætningen på ASKØ, som hurtigt fik omdirigeret gummibåden til positionen.

Assisterede til sikker hoist

Da gummibåden kom op til lystsejleren, der var en mellemstor sejlbåd, var begge

mænd atter ombord i sejlbåden. Den 63-årige, som var bevidstløs, blev overført til

ASKØs gummibåd, hvorfra mere sikker hoist af helikopteren kunne gennemføres,

frigjort af sejlbådens rigning.

Et besætningsmedlem fra ASKØ gik også ombord på sejlbåden for at assistere de

tre tilbageværende besætningsmedlemmer med at komme til Lynæs Havn. De var

naturligvis meget chokerede oplevelsen, som de havde været udsat for. I Lynæs

Havn stod politi og beredskab klar og tog sig af dem alle.

Hurtig aktion

Hele aktionen tog cirka 50 minutter fra alarmen gik, til alle var under behandling. I

sådan en situation er tiden afgørende, og den hurtige indsats skyldes i høj grad et

godt samarbejde mellem skibs- og helikopterbesætningerne, som er baseret på

mange timers fælles træning mellem redningseskadrille 722 og Hjemmeværnsflotille

361 Isefjord.

Den 63-årige mand afgik desværre ved døden senere i på natten, til trods for at

hjælpen var meget hurtigt fremme på skadesstedet og den store indsats, som hans

kammerater havde ydet for at holde ham oven vande og for at yde førstehjælp

tilbage om bord på sejlskibet.

Herunder:

MHV 905 ASKØ

Links

Læs nyheder om ulykken på

Dr.dk her

TV2.dk her

BT.dk her
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