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Lystsejlere roser
Marinehjemmeværnet 

Af Ninna Falck, Nils Thorlak og Henning Petersen , 11 AUG 14

Marinehjemmeværnet fra Aabenraa har 7. og 9.
august været ude og trække grundstødte lystsejlere
af grunden. I det sidste tilfælde var der tale om en
deltager i Svendborg Classic Regatta, og de
rutinerede lystsejlere var imponerede over hjælpen.

Regatta-sejlere trukket af grunden ved Skarø i Det Sydfynske Øhav. Foto: Henning

Petersen 

Både torsdag og lørdag i sidste uge var der bud efter MHV 910 RINGEN fra Flotille

137 Aabenraa.

Tysker på grund N/Ø for Als

Fartøjsfører Torben Thomsen var torsdag den 7. august med sin besætning på

RINGEN på øvelsessejlads. På vej til Egernsund ved Flensborg Fjord hører de

Lyngby Radio tale med en tysk lystsejler, der var gået på grund ved

’Hestskoen’, som er et lavvandet område med mange sten, der ligger nord/øst for

Als.

Torben Thomsen og hans folk ændrede straks kursen mod positionen og kunne

melde, at de allerede var på vej, da der kom et opkald fra Lyngby Radio om

assistance 20 minutter efter.

Gummibåden blev sendt i forvejen, og den fik ved hjælp af ekkolod og sonar (SAIS)

manøvreret sig ind til havaristen, som lå godt fast. Den tyske sejlbåd med tre

personer om bord blev trukket fri af grunden af gummibåden og efterfølgende taget

op på siden af RINGEN. Her kontrollerede man, at der ikke var alvorlige skader eller

vandindtrængen på det lille sejlskib, inden tre glade tyskere kunne sejle videre på

deres sommertogt i Danmark.

Regattadeltager på grund ved Skarø

To dage senere lørdag den 9. august er Torben Thomsen igen af sted med RINGEN.

Denne gang på en weekendsejlads med indlagte øvelser. Om eftermiddagen ligger

RINGEN ankret op ved Lyø i Det Sydfynske Øhav ud for Faaborg, hvor de afholder

et SINE (radio)-kursus om bord.

Klokken 15.26 hører de Lyngby Radio kalde på skibe til en assistance øst for Skarø,

som ligger i øhavet ud for Svendborg. Her ligger en lystsejler med rorskade og

dermed problemer med at styre båden.

SINE-øvelsen afbrydes, og RINGEN sejler straks mod positionen, som ligger ca en

times sejlads væk. RINGENs gummibåd ankommer ved havaristen klokken 16.30,

hvor man konstaterer, at den lille båd, som i mellemtiden er gået på grund, nu ligger

næsten oppe på stranden ved Vornæs Pynt på Skarø.

Det lykkes gummibåden at trække båden fri, og man starter en bugsering mod

Svendborg, som bliver ret problematisk pga. det hårde vejr og de manglende

muligheder for at styre båden. Besætningen på båden smider en spand i en line som

drivanker efter båden, og det hjælper. Inde på roligt vand i Svendborg Sund går det

straks lettere, og båd og en meget tilfreds besætning er hjulpet sikkert i havn i

Svendborg klokken 18.00.

Roser fra lystsejlerne

Den meget taknemmelige besætning på den lille båd deltog lørdag i Svendborg

Classic Regatta. Det var en flok meget rutinerede sejlere, som lovede deres

redningsmænd på RINGEN, at de ville huske at omtale Marinehjemmeværnet

rosende, hvor de færdes. Og det løfte har de overholdt. I hvert fald modtog

besætningen på RINGEN en sms fra Sejlklubben i Svendborg samme aften, som

lyder:

”Snakken går vidt og bredt her til festen (ved Regattaen red.) om det meget
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professionelle arbejde og den super venlige og hensynsfulde besætning, som hjalp

havaristen i havn (…) Folk er dybt imponerede. BZ (bravo zulu) drenge og sov godt,

når I kommer så langt.”

Herunder:

Tysk lystsejler trækkes af grunden ved 'Hesskoen' nordøst for Als. Foto: Nils

Thorlak.
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