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Kursister kaldt ud på redningsopgave 

Af Ninna Falck , 06 MAR 14

Marinehjemmeværnets fartøjer er altid på
beredskab, også når de sejler som skoleskibe. Et
hold kursister på Slipshavn fik et pludseligt afbræk i
torsdagens uddannelsesprogram, da en motorbåd
havde problemer ude ved Storebæltsbroen

BOPA rykkede hurtig ud med en besætning på 16 gaster heraf 11 kursister.

(Arkivfoto Ninna Falck) 

11 kursister på Maritimt Alment Befalingsmandskursus på Slipshavn var torsdag

eftermiddag i fuld gang med at øve 'anløb under egensikring' om bord på MHV 911

BOPA. Det handler blandt andet om at være klar om bord med geværer mv.,

så skibet kan beskytte sig selv, når det går i havn.

Tog vand ind ude ved Østbroen

Klokken 15.00 måtte geværerne dog hurtig pakkes væk. Søværnet havde slået

alarm, og BOPA skulle ud på en SAR (Search And Rescue).

Opgaven til de 11 elever, deres to instruktører samt fartøjsfører, navigatør og

motorpasser om bord var at sejle til Storebæltsbroens østbro, hvor en motorbåd

havde kaldt på hjælp, fordi man havde vandindtrængen.

Hurtig omstilling

"Som det er sket for skolens elever så mange gange før, omstiller man sig lynhurtig

til den skarpe opgave", forklarer instruktør, premierløjtnant Kenneth N. Kristensen,

som var med sine kursister på SAR. Geværerne blev pakket væk, og man blev til en

SAR-besætning.

Da BOPA nåede ud til broen, var Søværnets patruljefartøj, ROTA, allerede fremme.

ROTAS gummibåd lå ude ved havaristen, som tilsyneladende havde fået styr på

situationen igen og kunne sejle videre for egen kraft.

Vi er jo altid klar

BOPA og dens besætning blev dermed klokken 15.35 løst fra opgaven af Søværnet,

og kunne returnere til Slipshavn og befalingsmandskurset. 

For kursisterne og Kenneth Kristensen var det en test af beredskabet med en
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blandet besætning. De gik direkte over i SAR-opgaven uden tøven, for som Kenneth

Kristensen siger; "Vi er jo altid klar".
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