Najadklubben Väst
Najadklubbens Vårträff på Öckerö 2016
Samling skedde som vanligt redan på fredagskvällen med mingel, trots lite tråkigt väder.
Det var bra att vi hade fått reserverat en egen brygga. Det blev en vacker syn med så många
Najad-båtar på en och samma plats, det blev 14 båtar totalt. På lördagen var vädret betydligt
bättre och vi vandrade upp till Öckerö Maritime Center där vi genom Tomas Andreasson
(najadägare och sjöräddare på Rörö) fick en mycket intressant inblick i vad skolan erbjuder i
form av kurser och utbildningar för fiskare, sjömän och personal på kryssningsfartyg.
Numera har man tyvärr inte så stora möjligheter att erbjuda fritidskeppare kurser, som förr
skedde i samarbete med SBU.
Under dagen fick vi passivt se hur en grupp sjöräddare övade olika kursmoment i det kalla
vattnet och i en bassäng med fingerade skrovskador. Man demonstrerade olika
räddningsdräkter och visade hur svårt det kan vara att ta sig upp i båt eller livflotte ur vattnet.
Vi fick även se hur en livflotte blåses upp och se hur man vänder den, om den hamnar upp och
ned i vattnet. Senare provades användning av nödbloss och fallskärmsljus (vita!).
Chefen för SSRS station på Rörö Anna Bertrandsson, tillika kursledare berättade om SSRS
organisation och villkor, samt svarade på våra frågor.
Som ackompanjemang till vår klubbträff hade Ö-varvet 100-årsjubileum och öppet hus.
Här serverades generöst en grill- och skaldjursbuffet och det blev en perfekt lunch för oss!
Skonerten HMS FALKEN låg även här och förevisades för alla intresserade. Skonerten skall inom
kort ut på långresa. (Var det någon som tänkte på att hälsa på örlogsflaggan vid passage av
relingen?)
Den mycket innehållsrika dagen avrundades med en najaddrink medan ordföranden
informerade om de senaste nyheterna från Najadvarvet. Under tiden tändes grillen inför de
fortsatta festligheterna i hamnkontorets lokal. Mat och dryck förtärdes med mingel och
diskussioner till sena kvällen.
Under söndagsförmiddagen avseglade alla mot sina hemmahamnar i ett skönt och varmare
väder. Det blev en mycket lyckad och innehållsrik träff.
Vid pennan Hans Kolmodin

20 § Hälsning på örlogsflagga ombord skall utföras av militär personal som tjänstgör i
Försvarsmakten och som bär uniform och som går ombord på eller lämnar ett rustat
örlogsfartyg över landgång eller fallrep. Hälsning skall utföras vid passage av relingen. Om
flaggan inte är hissad görs hälsning mot den plats där den brukar föras.

Många najader har samlats kring bryggan i Öckerö gästhamn

Thomas visar stolt upp den nya ”beachflaggan” för Najadklubben Väst

Cecilia och Reimar som rorgängare på HMS Falken

Ö-varvets firade 100-årsjubileum och hade ”Öppet hus” och bjöd på fika

Tomas Andreasson är vår guide på Öckerö Maritime Center

Sjöräddare utbildas i vattnet utanför ÖMC

Demonstration av livflotte (6-personers)

Sjöräddare på kurs och gör övningar i överlevnadsdräkter

Sjöräddare tränas på att lyfta upp en person från vattnet, inte helt lätt!

Här beses träningsanläggningen där man lär sig att täta hål i skrovet.
Det gäller att vara snabb innan vattnet fyllt hela ”karet”, dvs. innan båten sjunkit!

