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Innledning:
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps (LRKH) er et kjent navn i Longyearbyen.
LRKH er en alenestående spesialavdeling i organisasjonen Norges Røde Kors, og ligger under
Troms Røde Kors distrikt, og under Troms D råd for hjelpekorps.
LRKH har opparbeidet mye kompetanse etter hvert og er derfor en viktig del av
redningstjenesten på Svalbard.
LRKH alarmeres av Sysselmannen på Svalbard, når de mener det er behov for det.
LRKH har et godt samarbeid med Sysselmannen, Airlift, brannvesenet og sykehuset. Som er
viktige medspillere for oss.

LRKH hovedoppgaver er å drive:
1.
2.
3.

Frivillig redningstjeneste.
Forebyggende arbeide.
Fremme interesse for friluftsliv.

Styret har i 2006 hatt følgende sammensetning:
Korpsleder
Administrativ/kass
Operativ Leder
Vara operativ
Materialforvalter
Styremedlem
Styremedlem
1. Vara
2. Vara
Regnskap
Revisor

Jørgen Haagensli
Katharina Storemark
Tore Magne Hoem
Arne Sivertsen
Kai Johannessen
Geir Hekne
Paal Myrvold
Lisa Dramdal Hasholt
Jens Abild
Svalbard regnskap Longyearbyen
Elin Dolmseth Arnevik

Styret:
Styret har hatt 5 styremøter i perioden. Dessverre så har det vært variabelt fremmøte av
styremedlemmer til styremøter og medlemsmøter. Dette har skapt unødig stor
arbeidsbelastning på enkeltpersoner i styret. Dette er en situasjon som ikke er ønskelig og som
det bør gjøres noe med. Styret har arbeidsgiveransvar, et korps med stor aktivitet, mange
ressurser, utstyr og byggmasse som må ivaretaes på en god måte. Ønsker man å opprettholde
den store aktiviteten er det viktig at styret følger opp aktiviteten og gjør en god jobb.

Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps
Postboks 246
9171 Longyearbyen
Tel: +47 - 79 02 12 88
Fax: +47 – 79 02 12 81
E-post: lybrkh@online.no

3

Koordinator:
Bilde: Martin Indreiten nyansatt koordinator . Foto Jørgen Haagensli

Koordinatoren gjør en god jobb. Uten denne har vi
ikke kunnet hatt det aktivitetsnivået vi har hatt de
tre siste årene. Koordinatoren er nødvendig for
oppretthold av de inntektene som vi har i dag.
Ingvild Lakseide sluttet i 30.04.06 Vi var uten
ansatt frem til 01.12.06 da Martin Indreiten begynte
som koordinator. Det var merkbart at vi var uten
ansatt i korpset i syv måneder. Arbeidsmengde/
belastning ble vanvittig stor på enkelte i styret.
Samt at oppmøte på medlems kvelder gikk kraftig ned. Stillingen ble økt fra 50 til 60 %.
Lønnen ble også justert for første gang på fire år. Vi skiftet navn på stillingen fra medarbeider
til koordinator.

Økonomi:
Økonomien i korpset har vært stabil i 2006 noe som gir en del handlefrihet og spillerom. Men
økonomien i korpset er sårbar fordi vi er avhengig av tidvis tilfeldig tildeling av midler
gjennom korkepenge ordningen. Det blir en prioritert oppgave for styret å overbevise
lokalstyret om at de har et ansvar for beredskapen i lokalsamfunnet, og at vi derfor må en
stabil tilførsel av midler. En annen prioritert oppgave vil være å finne en mer permanent
løsning på lønnsmidler til stillingen.
Korpset ble tildelt 500 000 av en søknad på 579 000 i korkepenger. Disse midlene er
øremerket ferdigstillelse av nybygg.
Vi hadde tidligere gratis lokaler gjennom SNSK. Disse ble sagt opp ifra 01.10.06 Det er også
inngått en avtale med SNSK om bruk av våre lokaler. Noe som vil gir oss en leieinntekt på kr
100 000 i året.
Vi har inngått en avtale med UNN som leier lager for et feltsykehus. Dette gir oss en
leieinntekt på 60 000 kr i året. Det gjenstår en avtale om bruk og vedlikehold.

Medlemstall:
I 2006 hadde LRKH 285 betalende medlemmer, derav 16 bedriftsmedlemskap og 21
familiemedlemsskap. Av disse er det 46 som er aktive medlemmer. Dette er fordelt på 10 stk i
breredningsgruppe, 10 stk i skredgruppe, 6 stk i bilgruppe, 2 stk i festkomité og 15 – 20
ordinære medlemmer. Dette er meget bra for en liten alenestående avdeling.
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Medlemsmøter:
Bilde: Godt oppmøte på medlemsmøter, foto Jørgen
Haagensli

LRKH har totalt i 2006 hatt ca 110
kvelder/dager med aktivitet fordelt på
spesial gruppene og vanlige medlems
møter.
Alle spesialgruppene øver for seg selv og
har egne faste kvelder med aktivitet i
mørketiden. I tillegg kommer
redningsaksjoner og styremøter.
Dette er en usedvanlig høy aktivitet i
forhold til andre lag og foreninger i
Longyearbyen.

Bregruppe:
Bregrupppa har i dag 10 faste medlemmer, 2 aspiranter og 2 reserve medlemmer. I tillegg til
dette kommer Sysselmannen og Airlft inn med mannskap. Aktiviteten har vært god med bra
oppmøte. Gruppa har i snitt to samlinger i måneden fra september til mars. Gruppa har hatt
gode og varierte øvelser. Det ble i 2006 gjennomført en øvelse i St Johnsfjorden og en øvelse
/demo for Nina Kroglund (Historiker fra Norges Røde Kors som skriver 75 års jubileumsbok)
Gruppa har stilt med tre instruktører på medlemmenes brekurs, 1 instruktør på sikkerhetskurs
som korpset arrangerer i Ny Ålesund. Dette er det første året Korpset/gruppa ikke har eksterne
instruktører. Gruppa inviterte opp Ola Einang for og takke for 25 års innsats. Gruppa tok også
på seg en jobb med å sikre filmteamet til spillefilmen ”True North” for Jason Roberts inne på
Sveabren. Leder av gruppa er Geir Arne Månum og Fred Sckanke Hansen.

Bilde: Bregruppa under øvelse på Philipbreen, foto Thomas Hukelås
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Bilder: Fra filmingen av True North, foto Erik Rodesjø

Skredgruppe:
Skredgruppa har i 2006 hatt en god aktivitet og bra kunnskapsøkning. Ca 20 kvelder med
aktivitet er avhold siden oppstart i januar. Gruppa startet med å undervise medlemsmassen i
januar. Det ble avholdt kurs med veiledere fra fastlandet over fem kvelder som munnet ut i en
fullskala øvelse siste dagen. Frikjørerklubben ble undervist en kveld under kurset som et
forbyggende tiltak. Gruppa holdt i februar kurs for byens befolkning i bruk av søkestang,
sender/mottaker og fremgraving av skredtatt. SNSK sine ansatte ble kurset i bruk av
sender/mottaker tre kvelder på vårparten og tre kvelder på høsten. Pga stor arbeidsmengde i
styret har Tore M Hoem overlatt plassen som nestleder til Martin Indreiten høsten 2006.
Ledere av gruppa er dermed Arne Sivertsen og Martin Indreiten.

Bilde venstre: Skredøvelse Fardalen, foto Christer Lundberg
Bilde høyre: Skredkurs for SNSK ansatte i Svea, foto Jørgen Haagensli
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Bilgruppe:
Bilgruppa har i 2006 god aktivitet og bra kunnskapsøkning. Gruppa består av seks faste
medlemmer. Og vi ønsker å øke tallet til 10 medlemmer. Gruppa har i år også fått tillatelse til
å kjøre i trassen Todalen/Gangdalen med nærområder. Gruppa har øvd mye og har hatt 14
kvelder med aktivitet. Bilgruppa deltok også i en leteaksjon den 23.03.06 inn mot Fredheim.
Bilen har fungert meget godt. Flere og flere ser nytteverdi i bilen. Bilgruppa har stilt opp som
vakt på idrettsarrangement og andre tilstelninger. Ledere av gruppa er Kai Johannessen og
Tore M Hoem.

Bilde: Bilgruppa i aksjon, foto Jørgen Haagensli
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Festkomité:
Bilde: Julebord og innvielsesfest av nye lokaler,
foto Jørgen Haagensli

Det har vært avholdt flere sosiale kvelder i
løpet av vår og høsttermin, der vafler og
kaffe/te blir servert – sammen med foredrag
eller lignende. Fangst, dykking og Jon
Sandmo med sin bok (”Verksleger på
Svalbard”) var tema på de sosiale kveldene
på våren. Mens på høsten ble det kun
avholdt en sosial kveld der det ble vist
bilder fra Grønland. I anledning overtakelse
av nye, egne lokaler, arrangerte komiteen en
innflytningsfest/julebord 3.november. Hit
var alle medlemmer og samarbeidspartnere med følge invitert og totalt 40 stk deltok. Festen
ble avholdt i lagerlokalene. Festkomité består av Elise Strømeng og Lisa Dramdal Hasholt

Markørgruppe:
Som i fjor har markørgruppa vært
i en god del aktivitet og gjort en
meget bra innsats.
Dette innbefatter RITS øvelse på
Nordsyssel, katastrofeøvelse på
flyplassen samt brannøvelse
arrangert av sykehuset og
brannvesenet. Fra årsmøte 2005
ble det ble foreslått en
prøveordning på opprettelse av en
permanent markørgruppe
bestående av 10 medlemmer.
Ledere for gruppa er Silje Våtvik
og Margit Dyrland. Nå er gruppa
oppe og går og vi håper på en
permanent ordning fra årsmøtet 2006. Bilde: Klargjøring til øvelse med AVINOR, foto Jørgen Haagensli

Hyttegruppe:
LRKH har hatt som målsetting de siste årene å komme i gang med en hyttegruppe/utvalg.
Dette har vi ikke lykkes helt med. Hensikten er å vedlikeholde og drifte hyttene korpset har.
Nå virker det som vi har begynt å få noen med interesse for dette. Vi vil prøve på nytt å få
denne gruppa/utvalg etablert i 2007.
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Øvelser:
LRKH arrangerte og deltok i flere
øvelser året 2006. LRKH hadde 1
førstehjelpsøvelse og en skredøvelse.
LRKH stilte med markører på en RITS
øvelse, en katastrofeøvelse ved
flyplassen hvor bilgruppa også var
deltakere, en brannøvelse, bregruppa
hadde to øvelser, en i St Johns fjorden
og en på Nordenskjoldbreen.
Bilde: Kurs overflateredning, foto Jørgen Haagensli

Kurs:
Bilde: Førstehjelpskurs, foto Jørgen Haagensli

Medarbeider startet i januar med å delta
på sikkerhetskurset til UNIS som
instruktør i temaet skred. Skredgruppa
hold i januar kurs for sine medlemmer.
LRKH arrangerte sikkerhetskurs for
innbyggerne i Ny-Ålesund over en
langhelg. Et medlem av skredgruppa
fikk fagkurs skred i mars måned. Tre av
styrets medlemmer var på kurset
”Operativ ledelse vinter” på Finse i
mars. Skredgruppa avholdt kurs for
SNSK sine ansatte i bruk av
sender/mottaker. Alle som hadde
innterese ble invitert til opplæring og bruk av tyromont redningsbåre i juni. I september
gjennomførte vi vårt tradisjonelle brekurs for medlemmer samt at bregruppa hadde
kurs/øvelse. I begynnelsen av oktober hadde vi kurs i bruk av overflateredning/vann. I oktober
ble det gjennomført et 28 timers førstehjelpskurs.
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Påskeberedskap:
Bilde: Brekurs, foto Jørgen Haagensli

Det ble i 2006 ingen påskeberedskap. Dette skyldes at
det er svært vanskelig og få folk til å sitte beredskap i
påsken. Men det har ikke vært noe problem å få tak i
folk når det har vært behov. Vi mener derfor at det
finnes en god dekning i påsken selv uten en organisert
beredskap.

Aksjoner/utrykninger:
I 2006 har vi hatt 7 aksjoner. Årets første aksjon fikk vi
på morgenen den 17. februar. En person ble meldt
savnet mellom Svea og byen. Personen ble funnet i god
behold. Neste aksjon kom den 23. mars. Dette var en
lete-/redningsaksjon i området Von Post breen.
2 polakker ble hentet ut under ekstreme værforhold.
Som så ofte under dårlig vær kom det nok en melding
om savnede denne dagen. Disse var savnet i retning Kapp Laila. Disse ble funnet i god behold
i Fardalshytta. Den 25. mars fikk vi melding om skredtatte i Fardalen, og fire fra skredgruppa
rykket ut. Ingen alvorlig skadet. Den 23. april utløses en nødpeilesender på Phillip breen. 3 fra
korpset rykker ut sammen med 2 fra sysselmannen. De savnede blir funnet i god behold.
10. mai rykker 3 fra korpset ut, samt en betjent, til Sukkertoppen og en fallulykke. Den
skadde hentes med helikopter. 2. august ble vi kalt ut til en skade ovenfor taubanesentralen
opp mot Platåfjellet.

Samband:
Etter en søknad fikk vi gratis bedrifts abonnement på bredbånd i fra Telenor Svalbard, mot at
de får låne møtelokaler ved behov. Repeateren på Nordenskjold toppen har ligget nede i et år.
Dette er noe vi skal ta tak i utover våren med Sysselmannen. Det blir også spennende om vi
får inn signaler derifra etter at vi har flyttet ned til sjøområdet.

Nye Lokaler:
Etter påsken 2004 hvor man hadde et stort antall leteaksjoner, så Sysselmannen (SMS) et
behov for å samlokalisere SMS og LRKH. Dette for og få en bedre og mer effektiv
redningstjeneste samt mindre tap av utstyr. Dette tilbudet i fra SMS takket vi ja til. Vi har nå
fått rundt 400 m2 Bygging startet høsten 2005 og skulle være ferdig til 16.06.06
Bygget ble et par måneder forsinket. Og vi startet innflyting den 01.09.06. Den 2. november
2006 hadde korpset offisiell åpning med justisminister Knut Storberget og generalsekretær
Trygve G. Nordby i Norges Røde Kors. Korpset hadde innflytingsfest/julebord for
medlemsmassen den 03.11.06 Vi har fått et praktisk og meget bra lokale som er tilpasset våre
aktiviteter. Dette lokalet er det forskuddsbetalt leie for i 20 år. Vi har fått leie inntekter i fra
SNSK og UNN som dekker alle fastutgiftene på lokalet.
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Bilde: Åpning av nye lokaler, foto Arild Lysand

Nytt utstyr/innvesteringer:
Nytt bygg, 3 stk scootersleder og 2 stk fjellpulk. Vi har fått brukte kontormøbler og palle
reoler i fra Norsk Polar Institutt, brukt industri vaskemaskin, tørketrommel og kopimaskin fra
UNIS. Bredbånd av Telenor. Nye telefoner er kjøpt inn, nytt data utstyr er kjøpt inn. Det er
satt i bestilling manglende deler til pallereol, pallestabler/truck er satt i bestilling, det er kjøpt
inn nye slangetromler nede, en for vann, en for luft og en for høytrykksvasker. En
kabeltrommel er også satt i bestilling. Vi har fått en laser skriver fra Svalbard turn. Bredskaps
enhet 1oo pax. I forbindelse med lokalen fikk korpset 500 000 i korkepenger til ferdigstilling
av lokalene, disse midlene vil gå til inventar.

Hytter:
LRKH har tre hytter. En i Reindalen, en på Nordenskjoldtoppen og en i Brucebyen. Hyttene
er lenge blitt forsømt, dels skyldes dette økonomi og dels at det har vært viktigere å prioritere
beredskapen til LRKH. Nå ser det ut til at vi har fått noen medlemmer som har interesse for å
jobbe med hyttene. Det vil være meget bra om vi klarer og få til et hytteutvalg som tar seg av
drift og nødvendig vedlikehold av hyttene.

Stian Daldorffs ettersøksfond:
Fondet har et eget styre bestående av Korpsleder og Lisbeth Daldorff som faste medlemmer
og et valgt styremedlem, Frank Rosø. Styret avgjør når det skal brukes penger i fra dette
fondet. Fondet har så langt ikke vært brukt.
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Mål og oppgaver for 2007:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Styret må følge opp sine arbeidsoppgaver.
Bedre økonomistyring og inntjening.
Bedre inntjening av ansatt.
Fredigstille nybygg innen medio september.
Opprettelse av hytteutvalg.
Opprettelse av beredskapsgruppe katastrofeenhet.
Opprettelse av tur/friluftslivs gruppe.

Avslutning:
Det sittende styret vil med dette takke alle medlemmene for en meget bra innsats gjennom
året 2006

For
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps
Longyearbyen 27.02.07

Jørgen Haagensli
Korpsleder
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