VHF-radioen ble redningen
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KARMØY: Far og sønn, begge voksne, fikk problemer utenfor Åkrehamn lørdag ettermiddag. Da en
brottsjø slo over det som skal ha vært en 19-fots fritidsbåt, klarte ikke de to å få øst båten tom for
vann før neste brottsjø fylte båten. Da gikk den ned.
Redningen ble VHF-radioen de hadde med seg. De fikk sendt ut Mayday-signal, som en ferje fanget
opp. Det snarrådige ferjemannskapet visste om en person i nærheten som hadde båt, og ringte
opp vedkommende. Personen på land tok med seg en annen person og førte båten til området der
de to personene i sjøen befant seg.
Stedet var drøye to kilometer fra Åkrehamn. Da de kom fram skal far og sønn ha oppholdt seg i
vannet i 10-15 minutter, ifølge deres egne anslag. De ble brakt i land av de to som kom hjelpende
til i båt.
- Sønnen opplyste til oss at han slet med å holde faren flytende da flytevesten ikke skal ha virket
skikkelig. Faren var forkommen da vi tok imot dem på land, sier vakthavende brannbefal i
Karmøy brannvesen Jan Helge Johannessen til Haugesunds Avis.
Begge to skal ha vært godt nedkjølte da de kom til land. De ble sendt til sykehus.
- Jeg tror ikke de skulle ha ligget særlige mange minuttene til i vannet før dette kunne gått galt.
Det er kaldt i sjøen nå, sier Johannessen.
Kommunikasjonssjef Margareth H. Langebro i Helse Fonna opplyser til Haugesunds Avis like etter
klokken 21.30 lørdag kveld at det går bra med både far og sønn.
Hovedredningssentralen hadde ikke ledig helikopter da dette skjedde og det var derfor avgjørende
at de to fikk hjelp fra noen i nærheten med båt. Etter hvert fikk Hovedredningssentralen assistanse
fra et helikopter fra Bristow som fløy over området for å sjekke. Da var de to allerede plukket opp.
Haugesund brannvesen sendte ut sine redningsdykkere da alarmen gikk, men dykkerne ble kalt
tilbake før de kom fram da lokalt brannvesen kunne rapportere at de to var brakt i land av
privatpersoner.

Gjengis med tillatelse fra Frank Waal Haugesunds Avis.

