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53 svømmere plukket opp av redningsskøyte mellom
Moss og Horten
Av NTB - 8. juli 2019 | 20:40
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Horten-Moss er landets mest trafikkerte fergesamband. Illustrasjonsfoto: Vegard Grøtt / NTB scanpix
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BIDRA MED DIN HISTORIE: Vi vil gjerne høre om dine bompengeutgifter til en sak

Svømmeturen ble dramatisk for 53 av dem som deltok på arrangementet Open Water
Horten-Moss i helgen. Redningsselskapet er kritisk til sikkerheten.
Svømmekonkurransen i Oslofjorden hadde over 100 deltakere. Men for mange ble
svømmeturen på én mil mellom de to byene en dramatisk opplevelse, skriver NRK.



Flere av svømmerne kom ut av kurs grunnet vind og sterk strøm i fjorden, og bare 51
fullførte svømmeturen. Redningsselskapet har kritisert sikkerheten rundt arrangementet.
– Beredskapsavdelingen og skipper på RS Elias var ikke informert om
svømmekonkurransen på forhånd. Når Redningsselskapet da blir stående med
hovedansvaret for å plukke opp 53 svømmere, har de stolt i overkant mye på oss, sier
pressevakt i Redningsselskapet, Lars Kristian Mosby Enger til VG.
Arrangøren av konkurransen Tom Remman, forsvarer sikkerhetsopplegget. Han mener at
deltakerne visste hva de gikk til.

– De har fløyte, flytebøye og GPS-tracker. Men vi kan ikke stenge av Oslofjorden for all
båttrafikk. Svømmerne vet at det er en tøff distanse, det ble de også meget godt brifet om
kvelden før. Er det noen som vil trekke seg, så gjør de det, sier han til NRK.
Ifølge Remman kontaktet arrangørene Redningsselskapet i forkant av konkurransen. Til VG
forklarer han at de hadde 40 ulike båter, kajakker og vannscootere for å bistå svømmerne.
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Resett trenger din hjelp
Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.
NB: Dette er helt separat fra Resett medlemskap og gir ikke tilgang til
medlemsinnhold. Resett medlemskap finner du ved å trykke her.
Ved å bruke kommentarfeltet erkjenner du at du har lest og forstått våre regler for
kommentarfeltet. Disse finner du her.
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Bli med i diskusjonen ...
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ELLER REGISTRER DEG HOS DISQUS ?

Navn

Sofus • for 4 dager siden

Kajakk, gitt... de er effektive redningsfarkoster.
3△

▽ • Svar • Del ›

Arthur Heimlath • for 4 dager siden

Snakk om å ta vann over hodet.
2△

▽ • Svar • Del ›
Helveg > Arthur Heimlath • for 4 dager siden

Trodde det kun var pikene på broen som gjorde det.

1△

▽ • Svar • Del ›
Arthur Heimlath > Helveg • for 3 dager siden

… men er ikke dette Grande på broen? (Fra hennes ungdom.)

△ ▽ • Svar • Del ›
BekteBÆihodet • for 4 dager siden

Men... Men.. Det var jo det som var konkurransen. - hvem klarer å unngå ferge,
redningsskøyte strøm og vind. Kvækk Kvækk.
1△

▽ • Svar • Del ›

Influencer,Shaman&Klimaforsker • for 4 dager siden

Noko av det mest klimafiendtlige som har skjedd.... Fy faen for nokre idioter.
1△

▽ • Svar • Del ›

KE(En dag nærmere oppgjøret) • for 4 dager siden

Har de bedt om asyl?

△ ▽ • Svar • Del ›
Lasse • for 4 dager siden

Amatørmessig å arrangere dette akkurat der Bastøfergene krysser frem og tilbake og
attpåtil uten nok følgebåter.Hvorfor ikke svømme over Oslofjorden litt lenger nord
eller syd for landets mest trafikerte fergestrekning?

△ ▽ • Svar • Del ›
Feliz Navidad > Lasse • for 4 dager siden

De svømmer ikke samme leida som Bastøfergene.
4△
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OGSÅ PÅ RESETT

Tennislegenden Beckers trofeer solgt
for 7,27 millioner kroner

Klimakrisen fører til angst hos enkelte
unge

Én kommentar • for 6 timer siden

33 kommentarer • for 11 timer siden
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