Räddning med helikopter från segelbåt
I en nödsituation, anropa Sweden Rescue på VHF-kanal 16
Uppge:
- anropssignal
- båtens namn
- position i latitude och longitud
- typ av nödsituation

En helikopter kan skickas ut om:
- en person är allvarligt sjuk eller skadad
- en person har fallit överbord och saknas
- båten sjunker eller måste överges
Sjöfartsverkets räddningshelikopter har anropssignal Lifeguard 001 till 007.
Stanna kvar på kanal 16 om inte du blir tillsagd att byta kanal
Medan du väntar på helikoptern:
- Ta ner alla segel eller minska segelarean
- Surra all lös utrustning såsom segel, tampar, bommar, sprayhood
- Ta bort akterstag och backstag om det är möjligt
- Försök hålla båten mot vinden med motor eller drivankare
- Förbered person som ska undsättas och kanske bli vinschad genom att spänna
åt kläder, ta på en flytväst (helst inte automatisk), ta med id-handling, ta med
eventuell nödvändig medicin

Varning! En helikopter bullrar mycket och ger kraftiga nervindar.

När helikoptern närmar sig

Om helikoptern har svårt att lokalisera dig, så använd en ficklampa och rikta den mot
helikoptern, använd orange rök eller bloss, prata med helikoptern på radion och säg
om den flyger mot dig eller bort från dig, beskriv hur din båt ser ut.
Helikoptern kommer att gå mot dig bakifrån och från läsidan. Vinschning sker i första
hand från sittbrunnen eller annan öppen däcksyta.
Helikoptern börjar ofta med att släppa ner en styrlina. Låt styrlinan träffa däck
först och ta sedan tag i den. Gör inte fast den någonstans.
Med hjälp av styrlina kan du hjälpa ytbärgaren att lättare nå båten.
Du kommer att få ytterligare instruktioner av ytbärgaren. Gör alltid som
ytbärgaren säger.

Varning!
En styrlina används för att
stabilisera en ytbärgare eller en
bår och få in den till båten.
När styrlinan första gången
kommer ner från helikoptern till
båten kan den vara statiskt laddad.
Låt styrlinan först träffa vattnet
eller båten, tag först därefter tag i
den.
Håll styrlinan sträckt, men gör
aldrig fast den i båten. Se till att
den inte fastnar någonstans.

Om en ytbärgare inte kan komma ombord, så kan det vara nödvändigt att vinscha
från vattnet eller från en livflotte. Följ anvisningarna från helikoptern.

