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Båt gikk rundt i 100 knop
En av dem fem som satt i båten er alvorlig skadd, da den veltet under PokerRun utenfor
Stavanger.

ULYKKE: Fem personer ble skadd da en båt veltet under PokerRun utenfor øya Idse i Rogaland lørdag. (Foto: Henrik Torjussen)

Veronika Søum 06.06.2009

- Vi var på vei til arrangementet i vår egen

båt, da vi plutselig så en enorm vannsøyle.

Der var det en båt som gikk rundt tenkte

jeg, sier Fredrik Halvorsen til

tv2nyhetene.no.

Halvorsen var på vei til med sin egen båt

for å se på båtracet PokerRun, da ulykken

skjedde.

Se video fra da PokerRun var i Bergen i

fjor nederst i saken.

Båten kappkjørte med Petter Solberg, da

den veltet rundt i nærmere 200 kilometer i

timen.

Traff en bølge
Det var fem personer om bord i båter da den tippet rundt etter å ha truffet en

bølge:

- Båten har fått en bølge, og så har den føket opp ut i fra det, sier Johannes

Lunde, som er med på å arrangere Stavanger PokerRun.

De fem personene som ble skadd er sendt til sykehus. For en av dem er

tilstanden alvorlig og ustabil.

Petter Solberg dro skadde opp av
vannet
Det ble satt igang en redningsaksjon

med både redningshelikopter og

ambulanser.

Petter Solberg lå foran båten da den

veltet. Han snudde tvert han så hva

som hadde skjedd, og hjalp til med å

trekke skadde opp av vannet.

Les mer: Petter Solberg: - Vi gjorde så

godt vi kunne

I etterkant sendte

redningsmannskapene dykkere ned til

båten:

- Vi har hatt dykkere inne i vraket for å konstatere at ingen var igjen, sier

operasjonsleder Victor Jensen i Rogaland politidistrikt til tv2nyhetene.no

Alle de skadde satt i ulykkesbåten.

- Etter at ulykken skjedde, begynte flere båter å samle seg rundt

ulykkesstedet. Vi fulgte etter hvert båten til Petter Solberg inn mot Stavanger

sentrum, sier Halvorsen.

Båtløp med høy hastighet
Vraket av ulykkesbåten er slept til

Stavanger havn.

PokerRun er et båtarrangement der

folk med interesse for motorbåt møtes

for felles hygge.

Båtene som er med må kunne yte

minst 35 knop og oppover. Bergen og

Arendal arrangerer også PokerRun.

Båtløpet kan komme opp i svært store

hastigheter, og i Stavanger PokerRun

er det plass til 30 båter.

Se video fra PokerRun i Bergen

under:

Annonse:

ULYKKE: Båtulykke i forbindelse med PokerRun i Stavanger lørdag. (Foto: Tipser-MMS til

0225/)

Poker2OK

ANNONSØRINNHOLD ANNONSØRINNHOLD ANNONSØRINNHOLD

Eff. 13,2%, 150000 o/10 år, kost 112.573, tot 262.573. Eff. 13,2%, 150000 o/10 år, kost 112.573, tot 262.573.
Låneeksempel: eff. rente 13.94% 100 000 o/5 år kost
37221  tot 137221
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Redaksjonens anbefalinger Delt i sosiale medier

«Barna er mitt liv», sa Chris
(33) på TV – så ble han tatt for
å ha drept sin gravide kone og
to små døtre
Fredag 17. aug. 2018 | Nyheter

Ekstreme høy- og
lavkarbodietter kan gjøre
livet kortere

Fredag 17. aug. 2018 | Nyheter

Mæland frykter at Finnmarks-
opprør kan velte hele
regionreformen
Fredag 17. aug. 2018 | Nyheter

– Slik rundlurte den DNB-
ansatte mannen uvitende
bankkunder
Fredag 17. aug. 2018 | Nyheter

Ølet smakte smør – nå går
200 liter rett i sluket
Fredag 17. aug. 2018 | Nyheter

Katie (22) fikk nytt ansikt
etter historisk operasjon
Torsdag 16. aug. 2018 | Nyheter

Redningsaksjon i Gaula etter at mann falt i
elva
Fredag 17. aug. 2018 | Nyheter

Chris (33) snakket om familiens forsvinning på TV – nå er han

pågrepet
Torsdag 16. aug. 2018 | Nyheter

Naboer raser etter at Ingrid Cecilie (32) heiste

regnbueflagget: – Skjemmer ut øya
Torsdag 16. aug. 2018 | Nyheter

Mann omkom i trafikkulykke på E18 i Agder
Fredag 17. aug. 2018 | Nyheter

Flere skadd da buss på vei fra Stockholm
veltet
Fredag 17. aug. 2018 | Nyheter

Ti fly måtte nødlande etter ulike bombetrusler
Fredag 17. aug. 2018 | Nyheter

Mann (43) dømt til fengsel for dopingsmugling
Fredag 17. aug. 2018 | Nyheter

Trumps storstilte militærparade utsettes
Fredag 17. aug. 2018 | Nyheter

Vis mer

Spektakulært syn i Nordland: –
Vi er helt i hundre

0:40

På papiret går den 35 kilometer
på strøm. Vi sjekket hvor langt den
faktisk går ...

3:15

Hvem vant duellen? Dette er
terningskastene til Solberg og
Støre

3:42

Bak rattet: Erna Solberg tar et
oppgjør med de som kommenterer
vekta hennes

5:53

Mandag kan Eirik Jensen
frifinnes eller dømmes til 21 års
fengsel

5:44

Slik kan du stoppe tyvene

1:31

Derfor bør du refinansiere

Elbil: Sparer 60.000 kroner i året på
å kjøre elektrisk

Kredittkortgjeld? Dette bør du gjøre

Har solgt én Ronaldo-drakt i
minuttet

Kredittkortgjeld over 110 000 etter
sommerferien? Les dette

Politiet måtte redde mann fra
babyekorn

Har du fått med deg disse klippene?
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Mest leste artikler

1 Naboer raser etter at Ingrid Cecilie (32)
heiste regnbueflagget: – Skjemmer ut
øya

2 Katie (22) fikk nytt ansikt etter historisk
operasjon

3 Bilgigant krever millioner av
dekkforhandler i Verdal

4 Chris (33) snakket om familiens
forsvinning på TV – nå er han pågrepet

5 Ber Skei Grande være forsiktig etter
NRK-kommentar

  Mest sette klipp

1 Katie (22) fikk nytt ansikt etter historisk
operasjon (NB: Sterke inntrykk)

2 Maskert mann sendte video til avis: –
Hevn mot politiet

3 Her trygler Chris for livet til kona og
barna - få timer senere ble han arrestert

4 Kjæresten fridde da Jannicke (53) ble
dement

5 Her raser broen sammen

 Nyheter  Innenriks

DEL

Ditt personvern  

Dine data er trygge hos oss i TV 2. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.

 Les mer Jeg forstår
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