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Sejlbåd med problemer i hårdt vejr 

Af Ninna Falck , 23 JUN 13

Marinehjemmeværnet fra Odense assisterede fredag
aften og nat en lystsejler, som havde alvorlige
skader på sit skib og var fanget i dårligt vejr. Efter
en kort kamp med elementerne i mørket lykkedes
det at få en trosse over, så skibet kunne slæbes i læ.

Besætningen på MHV 801 ALDEBARAN fra Flotille 241 Odense/Kerteminde hjalp

fredag aften og nat en lystsejler i sikkerhed. Foto: Jan O. Madsen. 

Fartøjsfører, løjtnant Ulrik Freisleben, var med sin besætning på MHV 801

ALDEBARAN på SURVEX (farvandsovervågning) for søværnet i denne weekend.

Fredag klokken 23.10 lå de lige syd af Samsø, da de blev kaldt op af Maritimt

Overvågningscenter Nord og sendt ud på en såkaldt MAS (Maritim Assistance).

I problemer med to flækkede sejl

En sejlbåd med en mand, en kvinde og en hund om bord var i store problemer øst

for Samsø. Sejleren, som var på vej fra København til Kolding i sin 24 fod Albin

Vega sejlbåd, var ude af stand til at få sig selv i havn. Storsejl og genua var flækket,

og den meget lille påhængsmotor ikke kunne stille meget op. Det blæste 20

sekundmeter og bølgerne var 2 – 2½ meter.

- Vi sejlede straks nordpå. Vi havde kontakt med ham over mobilen, og klokken

23.50 var vi ude ved ham, fortæller næstkommanderende om bord, premierløjtnant

Jan Norved.

Kæmpede i bølgerne med at få en line over

Ude ved havaristen var det voldsomme vejr en stort udfordring, og der måtte

kæmpes lidt med at få fat i den havarerede sejlbåd.

- Det blæser så meget, at vi vælger at skyde linen over med raketkasteren. Vi kunne

slet ikke komme tæt nok på til at kaste den almindelige line, forklarer Jan Norved.

Det var heller ikke let for sejleren at gribe og samle linen op, men det lykkedes til
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sidst, og en slæbetrosse kunne lige så forsigtigt trækkes over og fastgøres til

sejlbådens forende.

- Vi bugserer ham op i læ oppe nord for Langøre på Samsø, hvor vi ankrede op

klokken 02.40. Vi fik trukket sejlbåden op på siden af ADEBARAN, så de to sejlere

og deres hund kunne komme om bord. De fik en kop kaffe og noget tørt tøj, og så

overnattede de hos os, fortæller Jan Norved, som vurderer, at de to sejlere ellers

efter omstændighederne havde det godt.

I sikker havn lørdag formiddag

Efter en god gang morgenmad på ALDEBARAN vendte de to sejlere og deres hund

tilbage til deres sejlbåd. Vejret var slået 

- men det blæste stadig lidt, så vi aftalte, at de sejlede ind til Langøre, med vores

gummibåd som følgebåd og sikkerhed. Deres lille påhængsmotor kunne max klare

en times sejlads, så de fik en reservedunk med fra ALDEBARAN med lidt benzin, så

de kunne klare sig, fortæller Jan Norved.

Ulrik Freisleben sendte sin gummibåd til at følge sejlbåden sikkert i havn. Det var de

omkring klokken 10.00 lørdag formiddag. Gummibåden returnerede herefter til

ALDEBARAN, og Ulrik Freisleben og hans besætning kunne fortsætte weekendens

SURVEX indtil søndag eftermiddag.

 

Hjemmeværnet - Assistance til lystsejler i hårdt vejr. http://www.hjv.dk/MHV/Nyheder/Sider/Assistancetillystsejlerihaardtve...

2 af 2 21-08-2014 14:26


