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SAR2012 i Dublin
SAR2012 var en stor succes. Konferencen fandt
sted i udkanten af Dublin og den Irske Kystvagt
var den naturlige hovedaktør. Ved et besøg på den
nærliggende Weston Airfield SAR base, blev den
nye Coast Guard Sikorsky S92, som erstatter den
gamle S61, udstillet. En imponerende maskine
med et forfriskende nyt udseende, masser af
plads, naturligvis udstyret med dual hoist og alle
slags medicinsk udstyr.

APRIL 2012
Vi hos Lite Flite skal være de første til at lykønske
modtagerne af disse udmærkelser og til at
beundre de heltemodige mandskaber ombord på
redningshelikoptere verden over. Vi ved at de gør
en forskel, og at denne forskel i mange tilfælde
betyder liv eller død.
St. Patricks Day
Det er meget svært at bevare den pessimistiske
holdning til verdens økonomiske tilbagegang når
man deltager i den verdensberømte Saint Patricks
Day i Dublin. Den 17. marts er den irske
nationaldag, Lá Fhéile Pádraig, hvor stolte irere
fejrer
Irlands
helgen
og
indførelsen
af
kristendommen i Irland.

Vi kan i øvrigt med fornøjelse annoncere, at alle
Irish Coast Guard helikoptere vil blive udstyret
med Lite Flite seletøjer, Quick Release Boxe og
lanyard systemer.
Efter at have pakket vores stand på SAR2012 ned
var vi rigtig glade for at deltage i denne skøre,
glade, fredelige og overvældende begivenhed.
Tusinder af smilende irere klædt i grønt, fyldte
gader og stræder ventende på processionen
gennem Dublin. De fleste bar trekløvere og
trekløver-inspireret tøj som i en eller anden form
bare skal være tilstede på denne dag.
Alle pubber og restauranter var åbne. Original irsk
musik kunne høres i alle afskygninger og den dybt
sorte Guiness øl flød i rigelige mængder. Dette var
en festival som en festival skal være, og det kan
stærkt anbefales at besøge Dublin den 17. marts.

Under konferencen blev der uddelt udmærkelser
til SAR mandskaber for forskellige betydningsfulde
bidrag til sikkerheden. Det fik os til at tænke på
de tapre folk der er på vagt 24/7 for at passe på
os andre når hændelser og ulykker indtræffer.
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