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1 Innledning 
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps (LRKH) ble stiftet 15. januar 1951 av Liv Ballstad. 

LRKH er et hjelpekorps i organisasjonen Norges Røde Kors, som ligger under Troms Røde 

Kors distrikt og under Troms D- råd for hjelpekorps. LRKH har etter hvert opparbeidet mye 

kompetanse og er derfor en viktig del av redningstjenesten på Svalbard. Korpset alarmeres av 

Sysselmannen på Svalbard ved behov. LRKH har et godt samarbeid med Sysselmannen, 

Airlift, Brannvesenet og Longyearbyen sykehus. Disse er viktige medspillere for oss. 

 

 
Foto T. A. Skjelbakken. 

 

 

LRKH`s hovedoppgaver er å drive: 

 
1. Frivillig redningstjeneste. 

2. Forebyggende arbeid. 

3. Fremme interesse for friluftsliv. 

 

 

2 Styret 
Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: 

 

Korpsleder   Jørgen Haagensli 

Administrativ leder  Elin Dolmseth 

Operativ leder   Harvey Goodwin 

Vara operativ   Sveinung Toppe 

Materialforvalter  Christian Svarstad 

Styremedlem   Arne Sivertsen 

Styremedlem    Paal Myrvold 

1. Vara    Tore M Hoem 

2. Vara    Victor Eklund                      

 

Styret har hatt 6 styremøter i perioden. Det har vært noe variabelt fremmøte av 

styremedlemmer til styremøter. Pga dårlig oppmøte har vi i perioder slitt med å få til 

styremøter. Styret har forøvrig kommunisert godt mellom møtene via e-post. 
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3 Koordinator 
Koordinatorstillingen er på 60 % (80% i kontraktstiden med SvalSat) og har kontordag fire 

dager i uken i perioden august til desember, og fem dager i uken i perioden desember til april. 

I 2011 har Elke Morgner vært koordinator.  

 

En viktig del av stillingen er å koordinere og 

legge til rette for medlemskveldene og de 

mange kurs som LRKH holder både internt og 

eksternt. Innkjøp, blant annet bruk av korke-

penger og dagligdagse gjøremål som omfatter 

post, inngående regninger, utfaktureringer, 

innmeldinger av medlemmer og kontakten til 

disse faller også under koordinatorens ansvar. 

I tillegg skal hjemmesiden holdes oppdatert og 

koordinatoren skal ha et overblikk over hva 

som foregår av aktivitet i korpsets 

spesialgrupper.     

 

I 2011 har koordinatoren bl.a. fulgt opp og tilrettelagt for grunnkurs i brevandring, diverse 

skredkurs både internt og eksternt, diverse førstehjelpskurs, samt organisert førstehjelps-

mannskap i forbindelse med Ta Sjansen, Svalbard skimaraton og Spitsbergen maraton.  

 

Koordinator har også mulighet for selv å delta på kurs og samlinger som måtte være av 

interesse og nytteverdi for korpset. I 2011 har Elke deltatt på grunnkurs i brevandring, 40 

timers førstehjelpskurs og veilederkurs. I tillegg har hun vært med på flere øvelser, både til 

bre- og skredgruppa, inkludert samøvelsen på Prins Karls Forlandet og breøvelsen med SMS 

og Airlift. Elke har også deltatt som hjelpeinstruktør på Camp Svalbard. Høsten 2011 deltok 

koordinatoren dessuten på IKAR ettermøte, Skredkonferansen i Tromsø og en samling av 

skredobservatørene i forbindelse med NVEs lansering av et nasjonalt skredvarsel. 

 

Ikke minst er arbeidet med skredvurderingstjenesten for SvalSat en essensiell oppgave for 

koordinatoren. I tillegg til disse fast avtalte skredvurderinger har både LNS og Longyearbyen 

Lokalstyre etterspurt enkelte skrevurderinger i 2011. Dette illustrerer at koordinatorstillingen 

er en allsidig jobb med mange utfordringer.  

 

 
Foto E. Morgner. 

Foto V. Kemnitz. 
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4 Medlemstall 
I 2011 hadde korpset 257 betalende medlemmer. Omtrent 50 av disse er aktive medlemmer. 

 

5 Medlemsmøter og Vinter B Svalbard 
Vi har medlemsmøter som er åpne for alle 

hver mandag fra slutten av august til mars. På 

møtene i 2011 har vi hatt et stabilt oppmøte 

med ca. 25 personer på hvert medlemsmøte. 

Medlemmer som følger alle møtene, tar et 40 

timers førstehjelpskurs på høsten og dessuten 

deltar på en utehelg og eksamen på våren 

fullfører kurset Vinter B Svalbard. Disse har 

mulighet til å fortsette utdanningsstigen i 

korpset gjennom å delta på År to neste høst 

(se 7.3).  

 

 

 

6 Kurs/utdanning 
I 2011 har medlemmer av LRKH deltatt på følgende kurs: 

 40-timers førstehjelpskurs med instruktører fra Norsk Luftambulanse, 27 personer 

deltok 

 Videregående førstehjelpskurs 20 timer, 8 deltakere 

 Veilederkurs 20 timer, 6 deltakere 

 NF godkjent brekurs over 6 dager på Nordenskiöldbreen, 8 deltakere  

 Vinter A Finse, 2 deltakere 

 Fagkurs skred, 1 deltaker 

 Vinter B Svalbard, med et gjennomsnittlig oppmøte pr kurskveld på 25 personer  

 

 
Foto J. Haagensli. 

 

Foto C. R. Christiansen. 
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7 Spesialgrupper 
Korpsets spesialgrupper øver hver fjortende dag i vinterhalvåret. I tillegg deltar gruppene på 

kurs, tilstelninger, lokale arrangement og møter. 

 

7.1 Bregruppa 

 

Bregruppa har i 2011 hatt ulike øvelser, bl.a. med fokus på rigging av heisesystemer for 

traverserende pasient-transport. Gruppa har hatt dagsøvelser på bre hver torsdag i mars 

måned. Gruppa har også deltatt på en samøvelse med skredgruppa på Forlandet13.-15. mai. 

Fokus for denne øvelsen var bratt ferdsel på snødekt bre og bruk av ulike teknikker for 

vurdering av skredfare.  

 

Den årlige samøvelsen med Sysselmannen og Airlift i september foregikk i området ved 

Tunabreen. Her var Lasse Fossedal fra Ressursgruppe Brattglatt invitert som observatør. 

Dagene på breen hadde ulike tema, den første dagen sto ferdsel på delvis snødekt bre i fokus, 

bl.a. med tanke på isøksbruk, taulagsrutiner, veivalg og sikker ferdsel, kryssing av snøbruer, 

sikring på skadestedet og gelendertau. Dag to ble viet metoder for organisert breredning på 

snødekt bre, bruk av tre-fot, en-fot og improvisert kameratredning med personlig utstyr. En 

oppfølgende diskusjon sammen med redningsmannskapet fra Airlift resulterte i en god 

erfaringsutveksling, forslag til endringer i forhold til breredningsmetoder og forslag til 

endringer i forhold til samhandling i en breredningsaksjon. Dag tre ble brukt til en 

redningsøvelse, der scenarioet var to ulike hendelser i to adskilte sprekker. Her lå fokuset på 

pasientbehandling, både i sprekken, på vei opp og på toppen. Lasse kom med mange nyttige 

innspill. I denne sammenheng diskuterte vi også hva redningsmannen bør ha med ned i 

sprekken; først og fremst varme og isolasjon for å redusere pasientens varmetap.  

 

Gruppa har fått et nytt medlem, og teller i dag 13 medlemmer.  

Gruppeleder: Sigmund Andersen. 

 

 

 
 

 

 

   
 

Foto S. Toppe. 

Foto L. Fossedal. 
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7.2 Skredgruppa  

 

Første del av 2011 ble i hovedsak brukt til øvelser utendørs når forholden er tilrettelagt for 

det. Snøforhold varierer dog, det åpner for improvisering, men stort sett fikk gruppa 

gjennomført øvelser som planlagt. Øvelsessesongen ble avsluttet 25.2. med sosial samling. 

Gruppa hadde da i snitt hatt oppmøte 3-4 ganger i måneden inklusive ekstern kursing. I 

februar / mars starter høysesongen på Svalbard og mange medlemmer får vanskelig for å 

prioritere øvelser i forhold til jobb. Det er derfor viktig at gruppa får øvd mest mulig om 

høsten og tidlig på året.  

 

Den årlige helgeøvelse i Todalen fant sted 29-

30.1. Her ble alarmplan, ferdsel inn til 

skadested, første- innsats og flere teknikker 

som deep burial og multi burial praktisert. 

Tekniske hjelpemiddel som Recco (R9) og 

søkepølsa ble brukt.  

 

I midten av februar (12.2) var det 

fullskalaøvelse for skredgruppa, styret og 

Vinter B Svalbard i lag med SMS, sykehuset 

og Airlift. Det ble en noe annerledes øvelse da 

den ble avbrutt halvveis fordi det kom isbjørn 

inn til Longyearbyen og SMS ble opptatt med 

dette. Øvelsen var delt opp i to scenario i 

morenen til Longyearbreen. Ca. 30 personer deltok. 

 

Høsten har gruppa brukt til mer administrative oppgaver og utstyrssjekk samt øvelser 

gjennomført som caser, der målet blant annet var å trene på samarbeid og kommunikasjon, 

fokus på alarmplan, førsteinnsats og organisert redning. 

 

Gruppa har i løpet av høsten arbeidet frem kurset Kvitt Kort og hadde premiere på kurset i 

desember måned.   

 

Medlemmer av skredgruppa deltar som 

instruktører på interne og eksterne kurs som 

holdes i Røde Kors sin regi. Skredgruppa 

har bidratt med instruktører ifm. kurs for 

Vinter B Svalbard. Hvert år bestiller 

bedrifter kurs av Røde Kors der de ønsker at 

de ansatte får økt kunnskap i skredsikkerhet. 

Her bidrar gruppemedlemmene som 

instruktører. Noen av medlemmene er 

veiledere på sentrale kurser. 

I mars bidro gruppa med instruktører på ”Ut 

og kjør” som er et initiativ fra bl.a. 

Lokalstyret og Sysselmannen for å bidra til 

økt bevissthet hos unge når det gjelder trygg 

ferdsel.  

Foto E. Morgner. 

Foto J. Haagensli. 
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Som ledd i den nye utdanningsstigen for Longyearbyen Røde Kors ble det tilbudt NF-

godkjent grunnkurs i brevandring, der noen av gruppas medlemmer deltok.  

 

Majoriteten av medlemmene har per i dag bestått fagkurs skred og Finsekurset (Vinter A). 

 

Medlemmer i gruppa var med på å vurdere skredfare ved ulike tilfeller i 2011.  

Gruppemedlemmer har også mulighet til å være med Koordinator som på oppdrag av SvalSat 

hver uke vurderer skredfaren langs veien opp til SvalSat. Medlemmer har også blitt kalt 

ut ad hoc for å vurdere skredfare langs den samme veien etter anmodning fra SvalSat.   

 

Skredgruppa deltar på sentrale og internasjonal arenaer som Skredkonferansen i Tromsø og 

IKAR ettermøte i Oslo. 

 

Veien fremover: 

Kvitt Kort skal videreutvikles og målet er at det skal brukes som mal i grunnleggende 

skredundervisning. 

Hovedfokus for gruppa fremover blir øvelser rettet mot hvordan gruppa som team skal 

utvikles på best mulig måte, samt satsning på utdanningsstige innen skred. Utdanningsstigen 

består av kvitt kort, grunnkurs skred, skred-workshop, metodeseminar, egeninnsats og 

instruktørkurs.  

 

Gruppa teller i dag 12 aktive medlemmer. 

Gruppeledere: Stein Tore Pedersen (første halvdel) og Helén Sundström (siste halvdel).  

 

 
 

 

Foto T. A. Skjelbakken. 
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7.3 År to 

 

Gruppa ble etablert høsten 2011 for medlemmer som har gjennomført Vinter B Svalbard eller 

har liknende kvalifikasjoner. Gruppen består av 11 medlemmer. År to har hatt en fast oppsatt 

agenda og hatt 6 møter med ulike temaer. På medlemskveldene har vi hatt følgende tema: 

Repetisjon av førstehjelp med fokus på ABCDE og HLR, utstyrskjennskap med gjennomgang 

av gruppens utstyr og annet utstyr på depot, gjennomgang av Arctic Truck`n og utstyr i denne, 

kjøretrening med bilen og repetisjon av ferdigheter i kart, kompass og GPS. I høst har 8 av 

gruppens medlemmer gjennomført kurs i videregående førstehjelp og 6 av gruppens 

medlemmer har gjennomført veilederkurs. Gruppa har bistått ved arrangementet Åpen dag i 

Svalbardhallen, gjennomføringen av Grunnkurs førstehjelp for Vinter B samt vært veiledere 

under øvelser i kurset. I tillegg har vi bistått Longyearbyen sykehus ved å sitte vakt 10 kvelder 

i forbindelse med rabiesvaksinering av byens befolkning. 

 
7.4 Markørgruppa 

 

Hjelpekorpset har i løpet av høsten bidratt med markører i 3 ulike øvelser.   

Først ut var Store Norskes beredskapsøvelse i Svea. 6 markører og sminkør fra hjelpekorpset 

fløy over sammen med Sysselmannen for å delta på øvelsen. Scenarioet var et flykrasj utenfor 

rullebanen med totalt 19 personer om ombord i flyet.  Hele kriseberedskapen i Svea ble testet 

og Store Norske var fornøyd med øvelsen og trening av mannskap på ulike områder. 

 

Høstens øvelse for Avinor var en hemmelig 

øvelse der kun få var forhåndsvarslet. 

Scenarioet her var et fly som meldte om at de 

var ved Barentsburg og mistet høyde og flyet 

krasjlandet senere i sjøkanten ved flyplassen. 

Dette resulterte i 6 pasienter i vannet og 12 

pasienter i deler av flykroppen i strandkanten. 

Pasientene i vannet ble hentet opp av 

havnebåten og ved pick-up av Super Pumaen, 

mens pasientene i flyvraket ble evakuert og 

behandlet av brannvesenet og personell fra 

Longyearbyen sykehus.  

Avinor var godt fornøyd med markørenes 

innsats. 
 

Hjelpekorpset har i tillegg stilt med sminket markør for Longyearbyen sykehus da de skulle 

kommunisere med UNN i Tromsø via VAKe (Videobasert Akuttmedisinsk Konferanse) for å 

teste ut hvor detaljert bildeoverføringen til UNN er.   

 

8 Lokaler 
Lokalene er flittig brukt til ca. 150 aktivitetsenheter av LRKH i løpet av året. I tillegg er 

lokalene leid ut til eksterne ca. 50 ganger i løpet av ett år. I år ble det kjøpt inn ny kontor PC 

og bærbar datamaskin til leksjonsrommet og UPS til kommandorommet. 

 

 

 

Foto N.E. Storvik. 
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9 Hytter 
Hytteutvalget har ikke vært aktivt i 2011. 

LRKH disponerer 3 hytter, hvorav den ene, 

Reindalshytta, er den mest brukte. Reindalshytta leies 

ut til medlemmer og forskningsinstitusjoner. Den 

årlige dugnadsturen til Reindalen ble kansellert på 

grunn av dårlig flyvær. Hytta trenger å bli rundvasket 

og opprustet. De to øvrige hyttene er 

Nordenskiöldtoppen og Brucebyen i Billefjorden.  

 

 

 

10 Økonomi 
LRKH har i 2011 hatt en omsetning på kr 984.000, med et resultat på kr. 58.000. Korpset er i 

en noe sårbar situasjon, da hovedinntektene våre kommer fra diverse tilskudd (bl.a. 

korkepengeordningen og Justis- og Beredskapsdepartementet) og inntekter fra ulike inngåtte 

avtaler med begrenset varighet (bl.a. SvalSat, SNSK). En stabil økonomi er nødvendig for å klare 

holde og utvikle dagens kvalitet og aktivitet i korpset.  

 

Regnskapet føres av Svalbard regnskap AS og revideres av Revisjonsfirmaet Halvor Hunstad 

AS.  

 

11 Nytt utstyr 
Det er bl.a. kjøpt inn følgende utstyr i 2011: Garmin GPS med kart, 6 pariserpulker, 3 

kokesett, 3 primuser, div batterier, batterilader, div utstyr til skredgruppa som 

markeringsflagg, søkestenger, spader og utstyr til snøprofiltaking, breutstyr til bregruppas 

sekker som brukes ved utrykninger og noe utstyr til beredskapsenheten (se punkt 17). 

 

12 Valgkomité  
Komitéen har i år jobbet med flere alternativer for å finne ny korpsleder for LRHK. I 2011 

fikk vi inn et nytt medlem i korpset som har fungert som trainee korpsleder. Han foreslås som 

administrativ leder fra årsmøte 2012 og forhåpentligvis som ny korpsleder fra 2013. 

Det har også vært en del utskiftninger blant de andre medlemmene av styret. To personer har 

ønsket å trekke seg, det har ikke medført store problemer å finne noen som ønsker å stille i 

deres sted. 

I år som i fjor velger vi å foreslå registrert revisor Halvor Hunstad AS som revisor. Han har 

tilknytning til andre virksomheter i Longyearbyen, og er en naturlig kandidat. Valgkomitéen 

har i år som i fjor bestått av 3 faste medlemmer og en vara. 

 

13 Øvelser 
Korpset har deltatt på flere øvelser sammen med Sysselmannen og større katastrofeøvelser 

som øver hele beredskapsapparatet i Longyearbyen. For øvrig øver alle gruppene for seg 

innenfor sine felt. Gruppene har også i år øvd sammen med hverandre. 

 

 

 

 

 

Foto J. Haagensli. 
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14 Aksjoner/utrykninger 
26.02. Henting av scooterfølge i Grøndalen 

16./17.03. Redningsoppdrag på Trygvebreen 

03.04. Skiløpere i nød i Mosseldalen 

 

Satt i beredskap, uten utrykning: 

23.12. Henting av person i Fardalen 

22.05. Skred i Longyearbyen 

 

15 Påskeberedskap 
Vi har ikke hatt påskeberedskap i 2011, noe som skyldes at det er svært vanskelig å få folk til 

å sitte beredskap i påsken. Det har imidlertid ikke vært noe problem å få tak i folk når det har 

vært behov for det. Vi mener derfor at det finnes en god dekning i påsken selv uten en 

organisert beredskap. 

 

16 Beredskapsutvalg 
LRKH er medlem av beredskapsutvalget i Longyearbyen. I 2011 har utvalget hatt 2 møter i 

forbindelse med askeskyen fra Island og rabiesutbruddet på Svalbard høsten 2011. 

 

17 Beredskapsenhet / feltsykehus 
Beredskapsenhet: 

I løpet av 2010 og 2011 er det kjøpt inn utstyr for å gi inntil 400 personer ly mot vær og vind 

ute i felt. Utstyret består av fjellduker, varmetepper, førstehjelpsutstyr, vann, liggeunderlag, 

lagstelt og multi-fuel-ovner. Utstyret er pakket i vanntette bagger og lagret i pallegrinder. 

Innkjøpet er finansiert med støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet, Store Norske 

Spitsbergen Grubekompani, Sparebank 1 Nord-Norge, AECO, Spitsbergen Travel, Polar Star 

Expeditions/Karlsen Shipping Company, Silversea SAM, Lufttransport, Avinor AS, 

Svalbardbutikken og HF-Nord/UNN. 

 

Feltsykehus: 

LRKH har lagret et feltsykehus som tilhører UNN.  

Utstyret kan benyttes ved behov.  

 

18 IKAR MEDCOM 
Våren 2011 fikk korpset besøk av IKAR MEDCOM, den internasjonale kommisjonen for 

Alpinredningsmedisin. I et takkebrev til Norges Røde Kors og LRKH omtalte kommisjonens 

president Fidel Elsensohn besøket meget positiv. 

 

19 Camp Svalbard 

Camp Svalbard ble i 2011 arrangert for tredje 

gang i samarbeid mellom Longyearbyen 

lokalstyre Kultur- og fritidsforetaket KF og 

lag og foreninger i Longyearbyen. Her kan 

lag og foreninger synliggjøre sine aktiviteter 

for ungdommene, og ungdommene får 

oppleve flere områder og nyanser av 

Svalbards natur. På Camp Svalbard får de  

Foto E. Haldorsen. 
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være sammen i et annerledes miljø, og får prøve seg på spennende og utfordrende 

friluftslivsaktiviteter, uten at det stilles krav til utstyr og ferdighetsnivå. Camp Svalbard 

ønsker i tillegg å være en arena for læring hvor ungdommenes bevissthet øker når det gjelder 

fokus på miljøet. Gjennom foredrag, fokus på kildesortering, samtaler og aktiviteter i naturen, 

får ungdommene kjennskap og innsikt i den sårbare naturen vi lever i her i Arktis. I år stilte vi 

med aktiviteten mestring i høyden noe som var svært populært bland ungdommene, og en 

stasjon med HLR. 

 

20 Hjemmeside 
Hjemmesiden (www.lrkh.no) er brukt aktivt i forbindelse med informasjon om 

medlemskveldene. Det blir bl.a. lagt ut informasjon om hvem som holder medlemskvelden og 

hva som er tema for kvelden. Nyheter og informasjon om ulike aktiviteter i korpset blir også 

lagt ut her. Hjemmesiden har vært besøkt flittig og har i 2011 hatt gjennomsnittlig 116 besøk 

per dag. 

 

21 Kongsberg Satellite Services (SvalSat) 
 

Korpset har inngått avtale med Kongsberg 

Satellite Services avd. Svalbard (SvalSat) om å 

gjennomføre skredfarevurdering i veien opp til 

SvalSat. Avtalen er videreført for sesongen 

2011- 2013. 

 

 

 

 

 

 

 
Foto S. C. Pedersen 
 

22 Stian Daldorffs minnefond 
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 fra fondet. Fondet 

har så langt ikke vært brukt. Fondet er på ca kr 37.000. 

 

23 Norsk Fjellsportforum (NF) 
Korpset har i samarbeid med Sigmund Andersen og Ola Einang 

NF-godkjenning som brekursarrangør på laveste nivå, nivå 0. 

Andersen og Einang er faglig ansvarlig for brekursene. 

Godkjenningen gir korpset rett til å bruke NF sin logo på 

kursbevis og i markedsføring. Korpset arrangerte i juni 2011 

grunnkurs bre etter NF sin standard.  
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24 Status for mål satt for 2011 
1. Ferdigstille omorganisering av korpsets utdanningsplan: 

Vinter BS og år 2 er ferdigstilt. Det gjenstår å lage en skriftlig dokumentasjon om 

skred- og bregruppa samt beskrive arbeidsoppgaver til styret. 

2. Bedre inntjening av koordinator: 

Det har vært økt inntjening i 2011. 

3. Bedre informasjonsflyt til hele korpset: 

Informasjonsflyten er bedret.  

4. Søke full NF-godkjenning:  

Det jobbes med en ny søknad til NF. 

5. Opprette instruktørpool i forbindelse med NF-godkjenningen:  

Det jobbes langsiktig med dette. 

6. Rydding og bedre organisering av lager og utstyr: 

Noe er utført og noe gjenstår. 

7. Bedre oppfølging av hyttene: 

Styret jobber med en totalgjennomgang av hytteforvaltningen. 

8. Omorganisere bilgruppa: 

Er formelt nedlagt. Ansvaret for bilen er foreløpig lagt under År to. 

 

25 Mål for 2012 
1. Ferdigstille korpsets opplærings- og utdanningsplan. 

 

2. Bedre inntjening av koordinator. 

 

3. Søke full NF-godkjenning.  

 

4. Opprette instruktørpool i forbindelse med NF-godkjenningen.  

 

5. Rydding og bedre organisering av lager og utstyr. 

 

6. Bedre oppfølging av hyttene. 

 

7. Lokalt lovverk utarbeides og godkjennes av årsmøtet 2013. 

 

26 Avslutning 
Også 2011 har vært et hektisk år med mye aktivitet.  Styret er godt fornøyd med 

medlemmenes innsats og takker alle medlemmer og samarbeidspartnere for godt samarbeid.  

 

 

 

Mars 2012 

 

 

Jørgen Haagensli 

korpsleder                                                                                 
                                                                                    
            


