CASE

HENDELSE PÅ VANN / SJØULYKKE
MARKØRSPILL



Les grundig gjennom hele casen før du starter



Finn et sted/adresse som egner seg for denne casen



Om det er hensiktsmessig og mulig, ha et kart tilgjengelig



Let (Google) frem opplysninger om en reell / fiktiv ferge eller "partybåt"
som går / kunne gått i trafikk et sted i distriktet



Casen starter med at du ringer nummeret du har fått oppgitt og gir den
korte beskrivelsen du finner under punkt B



Operatøren(e) vil stille deg spørsmål beskrevet på kortet. Dine svar er
markert i blått



Informasjonsinnhentingen skal skje ved at operatøren må etterspørre
alle svar markert i blått – du skal altså tilby minst mulig før det
etterspørres



HRS SKAL IKKE VÆRE MED PÅ ØVELSEN

A – Scenario –
En liten ferge (evt en "partybåt") har kollidert med en mindre fritidsbåt.
Fergen gikk rett etter på et skjær og fritidsbåten er skadet, samt mistet
motorkraften og driver.
Du er vert/matros om bord på fergen og er stresset, men svarer greit på
spørsmålene du får.

B – Innledende melding Hei, dere må komme til (sted), der har det vært en kollisjon mellom to båter
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HENDELSE PÅ VANN / SJØULYKKE
Innledende spørsmål

1. Adresse / sted / kommune / posisjon? Planlagt reiserute: fra – til?

Sted (fjord, vann, bukt, ved skjær osv).
2. Telefonnummer?
XXX XX XXX
Formidle at innringer blir satt i konferanse med de andre sentralene og gjengi innhentet informasjon

Felles avklaringer
3. Type hendelse:
Kollisjon mellom to båter, ingen personer har falt i vannet pr nå. Noen
ubetydelige fallskader på fergen/partybåten, men ikke noe som krever
umiddelbare tilsyn.
4. Type fartøy (fritidsbåt, passasjerbåt, lastebåt, fiskebåt)?
a. Ferge
b. Fritidsbåten – 17 fots Yamarin skjærgårdsjeep
5. Hva er fartøyets identitet eller kjennetegn?
a. Oppgi navn på fergen du har funnet frem til
6. Hvor stort er fartøyet?
a. XXX fot
7. Antall passasjerer om bord? Er det kontroll på alle?
a. Oppgi et relevant tall mellom 10 og 30 som er på fergen
b. I den lille båten ser du fire personer, to av de er mindre barn
8. Er det tilgang på redningsutstyr (redningsvest,
redningsdrakt, flåte, livbøye)?
a. På fergen er det redningsvester til alle, samt livbøyer, men ikke
redningsflåte
b. Du ser at personene i fritidsbåten har på seg redningsvester
9. Værforhold på stedet (vind og bølgehøyde)?
a. Fint vær, men en del vind – ca 10m/s, som gir noe bølger/sjø
10. Har du tilgang på VHF-radio?
Hvis ja, be innringer sette denne i VHF kanal 16.
a. Ja, dette finnes på fergen
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