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Invitasjon l samarbeid mellom bå oreninger i Øs old sommer 2020

I ny årshelgen for to år siden hadde vi en tragisk drukningsulykke i Nabbetorp båthavn.
Nødetater og redningsdykkere gjorde en iherdig innsats da alarmen gikk, men på grunn av
dårlig sikt i vannet og vanskelige dykkerforhold ble det ikke gjort funn av den omkomne.
E er et par dager uten resultat ble offentlig søk avslu et.
En uholdbar periode fulgte, og pårørende, bå oreningen, frivillige og private samlet seg og
fortsa e å søke e er den omkomne i ukevis.

Det ble fort klart at det mangler teknisk utstyr for å gjennomføre søk i vann hvor det er dårlig sikt, islagt, eller risikabelt å
dykke. Det mangler også organisert koordinering av e ersøk om leteaksjonen blir resultatløs og avslu es av lokale
myndigheter.

Nabbetorp bå orening og pårørende ønsker at ingen skal må e oppleve en slik savnet-situasjon igjen og startet en
innsamlingsaksjon for å anskaffe utstyr som kan bedre redningsetatenes- og pårørendes muligheter l å finne en savnet
person i vann.
For å organisere de e ini a vet ble den 100% frivillige foreningen Beredskapsbåten i Østfold dannet med hensikt å eie
og dri e en egnet båt med teknisk søkeutstyr. Båten skal s lles l vederlagsfri disposisjon for Fredrikstad Brann- og
Redningskorps i aku asen ved melding om drukningsulykke.

Båten, en spesialbygget Polarcirkel 785 med 300 hk, er nå anskaffet og utstyrt med varmesøkende kamera, sonar, tekniske
løsninger og kommunikasjonsutstyr for å bedre forutsetningene for å finne den savnede.
Anskaffelsesmidler er gi fra ideelle organisasjoner, næringsliv, bedri er, fond og private via dugnad, Vipps og
grasrotandel.
Alt arbeid rundt beredskapsbåten u øres av frivillig mannskap og foreningen er ak v på sosiale medier for å søke stø e og
minne alle om ny everdien og vik gheten av denne båten.
Medlemmer i Beredskapsbåten trener ak vt på avansert søk i vann og holder båten i beredskap for våre
samarbeidspartnere FBRK og Poli et.

Hele den har mangelen av en ROV/undervannsrobot vært åpenbar.
I havnebasseng, elva, order og vann hvor det er dårlig sikt og risikable dykkerforhold kan søk med ROV utgjøre en
avgjørende forskjell.
Beredskapsbåten i Østfold vil gjøre en forskjell, og be alle bidra, så vi samlet kan realisere en ROV som i kombinasjon med
båten vil lføre redningsetatene et e erlengtet verktøy i vårt nærmiljø.
Beredskapsbåtens mannskaper overtar om nødetatene beslu er å avslu e et resultatløst søk.
Båten er hur g på orden og kan også raskt og hensiktsmessig fly es for søk i elver og innsjøer, så dekningspotensialet er
stort og omfa er de flestes nærområde.

Invitasjon l samarbeid innebærer å bidra med midler l anskaffelse av undervannrobot og dri og vedlikehold av båten.
Beløpet en årlig sum på kr. 25,- pr. medlem eller privatperson frem l dere ønsker å avslu e avtalen. Vi håper dere vil stå
sammen med oss og styrke muligheten l å finne et savnet menneske i vannet.
Invitasjonen bifalles av Poli et og Fredrikstad Brann- og Redningskorps som kan beny e båten 100% vederlagsfri .
Vennligst send en epost l bio.kasserer.sgb@gmail.com med opplysning om hvor mange av deres medlemmer som ønsker
å være med å bidra. Dere vil få en faktura hvert år inn l dere selv ønsker å avslu e samarbeidet.

Følg oss på Facebook: Beredskapsbåten i Øs old
Hjemmeside: www.beredskapsbåten.no

Med vennlig hilsen
Beredskapsbåten i Øs old
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