
Ny søredningsstation i Struer. 
 
Dansk Søredningsselskab (DSRS) opretter ny redningsstation station i Struer. Interesserede kan få 
mere information om DSRS og redningsstationen i Struer på informationsmøde i Struer Sejlklub 
den 11. januar. 
 
Dansk Søredningsselskab er en almennyttig forening, som udelukkende drives af frivillige og 
financierers af støttemedlemskaber fra personer, som benytter havet i deres fritid. Med en ny 
station i Struer dækker søredningsselskabet sammen med stationen i Løgstør store dele af den 
vestlig Limfjord. De to stationer bliver et stort aktiv for fritidssejladsen og sejlerturismen i den 
vestlige Limfjord 
 
Hvis du har du lyst til at høre mere eller blive en del af den nye redningsstation i Struer, er du 
velkommen til et af vores informationsmøder i Struer Sejlklub. Som frivillig søredder, er det godt 
at have erfaring med sejlads, men det vigtigste er, at du har lysten til at gøre en forskel for 
sikkerheden til søs. Uddannelse og træning er en del af at være frivillig i Dansk Søredningssselskab. 
Der er også mange opgaver, som skal løses på land, fx vedligeholdelse af materiel, økonomi, PR 
m.m., derfor er der også plads til personer med kompetencer indenfor andre områder end de 
stramt maritime. 
 
”En redningsstation i Struer har længe stået på Dansk Søredningsselskabs ønskeliste” udtaler 
bestyrelsesformand Steen Wintlev og forsætter: ”Vi har fået en meget positiv modtagelse af 
interessenter i og omkring Struer havn og en lokal initiativgruppe har igennem længere tid 
arbejdet intensivt på at trække en redningsstation til Struer, derfor er jeg ikke i tvivl om, at det skal 
lykkes at åbne en redningsstation i løbet af 2023”. 
 
I 2022 blev Dansk Søredningsselskabs nuværende 12 stationer kaldt ca. 900 gange og var således 
med til at hjælpe mere end 2000 personer, som på den ene eller den anden måde havde bragt sig i 
en situation, som de ikke selv kunne løse. I dag er der ca. 320 frivillige reddere tilknyttet til 
søredningsselskabet.  
 
 
Info møde: 
Den 11.1-2023 kl. 15.30 eller 19.00 
Struer Sejlklub 
Ved fjorden 14, 7600 Struer 
Tilmelding på www.dsrs.dk 
 
Ønskes yderligere oplysninger om Dansk Søredningsselskab kontakt: 
Steen Wintlev 
40468825 
swj@dsrs.dk 
 


