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Sankt Hans med politi og TV-hold 

Af Esben Christiansen og Ninna Falck. Foto: Esben Christiansen , 25 JUN 13

Flotille 362 Helsingør var Sankt Hans aften på
patrulje med politiet. 20 både blev standset, og
bødeblokken måtte op otte gange. Det hele foregik
med et TV-hold fra ’Station 2’ i hælene. De filmede
både fra vandet og fra luften.

FÆNØ's gummibåd på politipatrulje med en TV2 helikopter hængende lige over sig. 

Fartøjsfører, SG Claus Salling og en besætning på otte mand fra Flotille 362

Helsingør havde nok at gøre, da de var ude med to betjente fra Nordsjællands Politi

Sankt Hans aften. De skulle på en almindelig politipatrulje i området fra Gilleleje i

nord til Rungsted i syd, og samtidig skulle der optages til TV2 programmet ’Station 2’

undervejs.

 

Sejladsen startede klokken 18.00 efter et par optagelser i havnen inden afgang.

Herefter fulgte TV-holdet fra deres egen gummibåd efter flotillens fartøj, MHV 906

FÆNØ, og FÆNØ’s gummibåd og optog dem i aktion med politiet.

Kontroller og TV2 helikopter

Det var en smuk aften i Øresund, og mange var selvfølgelig også ude at sejle for at

se de mange flotte bål, der var tændt inde på land.

Det gav politiet nok at lave, og omkring 20 både blev standset i løbet af aftenen. Otte

af dem have ikke styr på reglerne og fik bøder for promillesejlads, manglende

redningsveste og speedbådscertifikater mv.

Nogle af synderne vil muligvis kunne gense sig selv og politiet, når ’Station 2’  til

efteråret bringer deres mange optagelser, som de lige nu er ude og lave med

Nordsjællands Politi. Selv fra luften blev der filmet. I løbet af aftenen fik

politipatruljen nemlig også besøg af en helikopter fra TV2, som kredsede i lav højde

rundt om FÆNØ og de to gummibåde under en af kontrollerne.

Alt i alt en meget spændende og oplevelsesrig sejlads, der sluttede tilbage i havnen i

Helsingør klokken 22.00.

Herunder:

En motorsejler bliver kontrolleret af politiet. Her var der ikke noget at komme efter.
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