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Roger Wisth fra redningsselskapet demonstrerte riktig bruk av pyrotekniske hjelpemidler, her med en røykboks. Alle foto: Svein Hågensen

Fiskerne ble drillet i sikkerhet
Det var god deltakelse
på sikkerhetskurset for
ﬁskere som ble arran
gert av redningsselska
pet, i forrige uke.
Av Svein Hågensen

I realiteten var det to kurs som
ble gjennomført. Det var ett
grunnkurs og et repetisjonskurs
for fiskere som har tatt grunnkurset tidligere. De fleste kursdeltakerne kom fra nabokommunene, mens en på repetisjonskurset var fra Vardø.

Ikke helt etter planen
Det var en ganske fornøyd
gjeng Østhavet møtte på Dampskipskaia mens de drev på med

mer praktiske øvelser i forbindelse med redningsopplegg.
- Det er et godt kurs, og jeg håper nå inderlig at vi ikke får
bruk for noe av det vi har lært,
utbrøt en trivelig kar fra Nervei
i Tana.
I utgangspunktet skulle redningsskøyta Gjert Wilhelmsen
og et Sea King helikopter være
med på den praktiske delen av
kurset fredag. Men i løpet av
natt til fredag ble redningsskøyta kalt ut på oppdrag. Dermed
falt den delen av øvelsen bort.
Det var meningen at deltakerne
skulle tas med ut av redningsskøyta for så å bli heist opp og
om bord i helikopteret.

Godt å få prøvd ut ting
Fredag formiddag gikk med til
opplæring i bruk av pyroteknis-

ke hjelpemidler og bruk av overlevingsdrakter.
Roger Wisth fra Redningsselskapet demonstrerte bruk av remedier som gjerne ﬁnnes i redningsﬂåtene, som røykboks,
nødrakett og ﬂashlys. Deretter
ﬁkk deltakerne forsøke seg på
slukking av brann ved hjelp av
håndholdte brannslukningsapparater.
Så var det ut i det våte element
med hele gjengen. Der oppdaget
de ﬂeste at ting kanskje ikke er
så enkelt som det mange ganger
kan se ut som.I hvert fall, det
kan nok gi en ekstra trygghetsfølelse å ha kjent hvordan det føles
å ligge i iskalst vann i en overlevingsdrakt. Det å komme seg
ombord i redningsﬂåta i overlevingsdrakt er heller ikke det enkleste man kan komme borti.
Å komme seg opp i redningsﬂåta med overlevingsdrakten som påkledning, er lettere sagt enn gjort. Det ﬁkk kursdeltakerne virkelig erfare.

Redningsselskapet
trenger hjelp
Har du erfaring fra
mindre fartøyer i kal
de og arktiske far
vann, da trenger red
ningsselskapet
din
hjelp.
Av Svein Hågensen

Brann i moderne ﬁskesjarker kan være et skrekkscenario. Moderne materialer brenner fort og avgir giftig
røyk. Da er det godt å kunne bruke brannslukningsapparatet på riktig måte.

- I redningsselskapet holder vi
nå på å utvikle et kurs for mennesker som skal seile med mindre fartøyer i arktiske farvann.
Prosjektet heter "Small Craft
Emergency response and Survival for Arctic Conditions" og

er støttet av EU, forteller en av
kurslederne i Vardø, Jørn Spetalen.
Han forteller at de har fått laget et spørsmålformular der
alle kan gå inn og bidra med
gode råd og informasjon. Formularet som ligger ute på
internett, ﬁnner man raskt ved
hjelp av internettadressen
www.smacs-project.eu.
- Vi er interessert i alle opplysninger vi kan få tak i når det
gjelder ferdsel i kalde og arktiske farvann. Så vi håper derfor at mange her i varangerområdet vil ta seg tid til å gå inn
på dette spørreskjemaet, sier
Jørn Spetalen.

