ÅRSMELDING 2014
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps




Fra feltdelen av Øvelse Svalbard. Foto. Stefan Claes.
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Innledning

Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps (LRKH) ble stiftet 15. januar 1951 av Liv Balstad.
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,
Lufttransport, brannvesenet og sykehuset. Disse er viktige medspillere for oss.
LRKHs hovedoppgaver:
1. Frivillig redningstjeneste.
2. Forebyggende arbeid.
3. Fremme interesse for friluftsliv.
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Styret

Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning:
Korpsleder
Administrativ leder
Operativ leder
Vara operativ
Materialforvalter
Styremedlem
Styremedlem
1. Vara
2. Vara

Jørgen Haagensli
Victor Eklund
Sveinung Toppe
Lars Drangevåg
Nina-Elisabeth Storvik
Jenny Jonsson
Margrete N. S. Keyser
Elin Dolmseth
Jon-Kristian Bø

Super Pumaen under en øvelse i 2014.
Foto: Jon-Kristian Bø.

Styret har hatt 9 styremøter i perioden.
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Koordinator

Koordinatorstillingen er på 60 % (80% i kontraktstiden med SvalSat) og har kontordag fire
dager i uken i perioden august til november, og fem dager i uken i perioden desember til april.
I 2014 har det vært en vikar for koordinator frem til koordinator kom tilbake i stillingen etter
permisjon i mars.
En viktig del av stillingen er å koordinere og legge til rette for medlemskveldene og de mange
kurs LRKH holder både internt og eksternt. Innkjøp av utstyr og dagligdagse gjøremål som
omfatter post, regnskap og vedlikehold
av utstyr, samt innmelding av nye
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.
Koordinatoren er en del av
opptakskomiteen til gruppene.
Koordinator tar snøprofil i SvalSat-veien.
Foto: Jens Christian Braathen.
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Koordinatoren er også kursholder for noen av de eksterne kurs korpset har ansvar for.
Koordinator har i 2014 bidratt på følgende kurs: skredkurs og kurs i sikker ferdsel for SNSK
og AF-gruppen, skredkurs for SvalSat og et sikkerhetsseminar for UNIS studentene.
Koordinator har også mulighet for selv å delta på kurs og samlinger som måtte være av
interesse og nytteverdi for korpset. I 2014 har koordinator deltatt på skredvurderingskurs,
CIM grunnkurs og laglederkurs. I tillegg er koordinator medlem i skredgruppa. Koordinator
har også jobbet i arbeidsgruppen for lokal bruk med høringsinnspill til en ny forvaltningsplan
for nasjonalparkene på Vest-Spitsbergen.
Ikke minst er arbeidet med skredvurderingstjenesten for SvalSat en essensiell oppgave for
koordinatoren. Dette illustrerer at stillingen har store bredde og allsidighet.
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Medlemstall

I 2014 hadde LRKH 316 registrerte medlemmer. Omtrent 60 av disse er aktive medlemmer.
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Medlemsmøter / Vinter B Svalbard

Vi har medlemsmøter som er åpne for alle hver mandag fra månedsskifte august/september til
mars. På møtene i 2014 har vi hatt et stabilt oppmøte med i gjennomsnitt 22 personer på hvert
medlemsmøte. Aktivitetsplanen følger et fast opplegg med grunnleggende tema innen redning
og friluftsliv, for eksempel: kart og kompass, isbjørnssikkerhet, organisering av
redningstjenesten og skredundervisning. Til medlemskveldene bruker vi både interne og
eksterne instruktører.
For å fullføre Vinter B Svalbard kurset skal medlemmene følge alle møter, ta et 40 timers
førstehjelpskurs, delta som sanitetsvakt på minst ett arrangement, delta på en praktisk
eksamenshelg ute og avlegge en skriftlig eksamen. Medlemmer som har fullført Vinter B
Svalbard får mulighet til å fortsette utdanningsstigen i korpset gjennom å delta i gruppa
«Hjelpekorpset».

Øvelse i pasienttransport under eksamenshelg for Vinter BS. Foto: Terje W. Andersen
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6 Operative grupper
6.1 Hjelpekorpset
Hjelpekorpsgruppa ble etablert i 2011. Det første året bestod gruppen av 11 medlemmer mens
det i 2014 var 32 medlemmer.
Hjelpekorpset følger en fast oppsatt plan med medlemskvelder, øvelser og annet lagt inn på
planen. Medlemskveldene holdes i regelen hver andre tirsdag på depotet. Det har i
gjennomsnitt møtt opp 9 medlemmer på hvert møte. Høsten 2014 hadde de følgende temaer:
Førstehjelp, GPS, kart og kompass, Samband, Arctic Truck og Skadesminke. I tillegg kommer
oppstartskvelden og juleavslutningen som ble arrangert sammen med Vinter BS.
Hjelpekorpset har deltatt på storøvelse skred med Sysselmannen samt Øvelse Svalbard. I
tillegg har korpset stilt med markører på øvelsene ved flyplassene i Longyearbyen og Svea.
Hjelpekorpset hadde også deltakere med på både 20 timers videregående førstehjelpskurs og
laglederkurs.
Hjelpekorpset har bidratt til gjennomføring av Vinter BS ved gjennomføring av eksamenstur
og redningsøvelse. Hjelpekorpset stilte også med veiledere og markører til 40 timers
førstehjelpskurs og ledere til dugnadstur til Reindalshytta. Hjelpekorpset stilte med ansvarlige
til sanitetsvakter, deriblant for Spitsbergen Up & Down og Solfesten. Hjelpekorpset har også
bidratt med planlegging og gjennomføring av Camp Svalbard Vinter i mars og Camp
Svalbard sommer i august, for ungdommer i Longyearbyen.
Vinteren og våren 2014 var Marie Brekkhus og Charlotte Sandmo gruppeledere (tiltrådt
høsten 2013). Berit Midttun og Magne Hestem overtok fra høsten 2014.

Skadesminking. Foto: LRKH.
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6.2 Bregruppa
Bregruppa har hatt flere øvelser i løpet av 2014. I februar ble det avholdt en isgrotteøvelse på
Larsbreen. Den 26. februar var det en øvelse på Sveabreen og 5. mars var det en storøvelse på
Rabbotbreen. Den årlige samøvelsen med Sysselmannen og Lufttransport i september
foregikk på Nordenskiöldbreen. Innendørsaktiviteter har vært klargjøring av utstyr i januar,
gjennomgang av rutiner i oktober og den teoretiske utsjekken hos Lufttransport i november.
Bregruppa har vært involvert i flere aksjoner i 2014. Se punkt 9 for ytterligere informasjon.
Gruppa har i utgangen av 2014 hatt 9 medlemmer, herav 2 aspiranter.
Gruppeleder er Sigmund Andersen.

Samøvelse med Sysselmannen på Nordenskiöldbreen
i september. Foto: Jon-Kristian Bø.

6.3 Skredgruppa
Første del av 2014 ble brukt i hovedsak til øvelser utendørs. Tross lite snø fikk gruppa
gjennomført øvelse og kursing uten problem. Det er lavt oppmøte fra medlemmene under
øvelser og kursing. Dette har blitt diskutert tidligere og det gjøres grep for å få rekruttert flere,
både internt og eksternt. I tillegg har gruppa som mål å ta inn eksterne instruktører som øver
sammen med oss på for eksempel Recco og organisert redning for å motivere medlemmene.
Det er viktig at gruppa får øvd mest mulig på høsten og tidlig på året, da høysesongen starter i
februar.
Medlemmer av skredgruppa deltar som instruktører på interne og eksterne kurs som avholdes
i Røde Kors sin regi. Den største delen av skredgruppas aktivitet går til forebyggende arbeid i
form av kurs for bedrifter, ungdommer og eget mannskap. Det brukes mye ressurser til dette.
Intern kursing blir prioritert for å legge et godt grunnlag for rekruttering til gruppa. For mer
informasjon angående kurs se punkt 7.
Lavinehundeekvipasje trener både individuelt og sammen med skredgruppa. Ekvipasje blir
alarmet i lag med skredgruppa og er en viktig del av denne.
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Storøvelsen i lag med Sysselmannen, Lufttransport og Sykehuset ble avholdt 8. februar i
Passet ved Fardalen. Her fikk de ulike aktørene øvd sammen i større skala. Skredgruppa bidro
med både praktisk og teoretisk planlegging av øvelsen slik at alle momenter i faget skred som
skulle øves på ble gjennomført. Tusen takk til AF-gruppen som stilte med tråkkemaskin og
alle andre involverte som gjorde dette til en veldig god øvelse. Målet med øvelsen for
skredgruppa var å få trent førsteinnsats, faglederrollen, bruk av Recco og å finne mange
skredtatte. Skredgruppa var litt tidligere ute enn Lufttransport da øvelsen var nært byen og her
fikk vi trent på
heising av hund,
støy av helikopter
samt at
Lufttransport fikk
søkt og markert
funn fra helikopter.
Tilbakemeldinger
fra øvelsen er at
bruk av samband og
Recco bør
forbedres. Dette vil
bli satt fokus på i
neste sesong.
Øvelse i skredgruppa. Foto: Martin Indreiten.

Første del av sesongen brukte gruppa til administrative oppgaver, utstyrssjekk og kursing.
Gruppa har også brukt en del tid på samarbeidsavtalen med Lufttransport, pakking av nye
skredsekker og nye rutiner som er knyttet til samarbeidsavtalen. Søknad om nasjonal
regodkjenning som skredgruppe er sendt inn til Ressursgruppe skred i Norges Røde Kors og
gruppa er godkjent for vinteren 2015.
Majoriteten av medlemmene har per i dag bestått Fagkurs skred og Finsekurset (Vinter A).
Medlemmer i gruppa er med på å vurdere skredfare ved ulike tilfeller, bl.a. i SvalSat-veien (se
punkt 21). Gruppen har stilt med tre medlemmer på IKAR ettermøte i Oslo.
Veien fremover
Korpset fortsetter å arbeide for en NF godkjent utdanningsstige der målet er at
gruppemedlemmer kan utdanne seg til skredinstruktører. Samarbeidet med Hjelpekorpset er
blitt utvidet og målet er å ha fire sammenkomster/øvelser i lag hvert et år. Det er ønskelig å
bruke Hjelpekorpset så mye som mulig som assistanse ved undervisning i tillegg.
Arbeidet med vurdering av både den interne og eksterne kvaliteten på utdanning i
forebyggende hensikt fortsetter. Materialet vi bruker til utdanning av eksterne og interne skal
gjennomgås og oppdateres.
Det er fortsatt ønskelig for gruppa fremover å ha som mål å jobbe for hvordan gruppa som
team skal utvikles på best mulig måte.
Tre nye medlemmer ble tatt opp i gruppa i 2014 og gruppa teller i dag 16 aktive medlemmer.
Gruppeledere: Helén Sundström og Stein Tore Pedersen.
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Kurs/utdanning

I 2014 har medlemmer av LRKH deltatt på følgende kurs:
 Kvitt Kort kurs for spesialgruppene, 11 deltakere
 Grunnkurs skred etter DNT modell 3 dager, 5 deltakere
 Skredworkshop 3 dager, 3 deltakere
 Vinter B Svalbard, med et gjennomsnittlig oppmøte pr
kurskveld på 22 personer
 Vinter A Finse, 1 deltaker
 Fagkurs skred, 1 deltaker
 Skredworkshop i Davos, 3 deltakere
 40-timers førstehjelpskurs med instruktører fra Norsk
Luftambulanse, 24 deltakere
 Videregående førstehjelpskurs 20 timer, 7 deltakere
 Laglederkurs, 12 deltakere
 Skredobservasjonskurs, 7 deltakere
Øvelse under kurs i videregående
 Grunnkurs bre etter NF standard, 15 deltakere
førstehjelp. Foto: Elin Dolmseth.
 Triageringskurs, ca. 40 deltakere inkludert eksterne
(Longyearbyen Sykehus, Sysselmannen og Lufttransport)
I 2014 har LRKH vært arrangør eller deltatt med instruktører for følgende eksterne kurs:
 Skredkurs for ansatte i SNSK, AF-gruppen og SvalSat
 Skredkurs rettet mot scooterinteresserte ungdommer (Ut og Kjør)
 Kurs i sikker ferdsel for ansatte i SNSK og AF-gruppen
 Førstehjelpskurs for ansatte i SNSK
 Skred- og brekurs Ny-Ålesund
 Førstehjelpskurs og skredkurs for Rypeprosjektet i NP

Brekurs på Nordenskiöldbreen. Foto: Gerardo Garza.
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Camp Svalbard Sommer og Vinter

Camp Svalbard Sommer ble arrangert for sjette gang 22.-24.8.2014 i Ymerbukta. Camp
Svalbard er et samarbeid mellom Longyearbyen lokalstyre 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. LRKH stilte i år med
brevandring på Esmarkbreen, samt bidro til førstehjelpsaktiviteter. 36 ungdommer i alderen
13-18 år deltok på campen og 4 personer fra LRKH var med på å arrangere aktiviteter.

Camp Svalbard Vinter. Foto: Ingeborg Runde.

For første gang ble det også arrangert Camp Svalbard Vinter, 14.-16. mars 2014 med 16
deltakere. Campen inneholdt vinteraktiviteter som hundekjøring og ski. LRKH var involvert
både i planlegging og gjennomføring av Campen.
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Aksjoner/utrykninger

11.3.14 Skred ved Longyearbyen ble gjennomsøkt.
Ingen tatt.
22.3.14 Forhåndsvarslet i tilfelle behov for søk
etter to savnete turister og en hund i området
Todalen / Bødalen.
06.4.14 En person falt i bresprekk på
Nordenskiöldtoppen.
16.4.14 Turistguide i bresprekk på
Conwayjøkulen.
20.4.14 Forhåndsvarslet og satt i beredskap for
henting av stor turistgruppe på Akademikarbreen.
26.11.14 Person skadet i isgrotte på Larsbreen.

10 Påskeberedskap

Fra aksjonen i isgrotten på Larsbreen.
Foto: Trond Olsen.

Vi har ikke hatt påskeberedskap i 2014, 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.
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11 Beredskapsråd
LRKH er aktivt med i Longyearbyen beredskapsråd. Beredskapsrådet har hatt tre møter i
2014. Svalbard er et eget redningsdistrikt og LRKH er et av de faste medlemmene i Svalbard
kollektiv redningsledelse.

12 Beredskapsenhet / feltsykehus
LRKH har siden 2006 lagret et feltsykehus som
tilhører UNN. Feltsykehuset består av en
operasjonsenhet og fire pleieenheter. Utstyret kan
benyttes ved behov. I denne sammenheng er det også
utviklet en beredskapsenhet med tanke på større
hendelser i felt. Enheten har en kapasitet på å
mellomlagre inntil 400 personer ute i felt. Noe av
utstyret er pakket i vanntette bagger med tanke på å
kunne droppes fra fly (droppkitt). Droppkittet ble testet
og droppet for første gang i 2013.
Utstyret har i 2014 blitt utprøvd av Lufttransport og
333 skvadronen og har vært i bruk under øvelse
Svalbard hvor det fungerte meget godt. Det har også
Deler av feltsykehuset under Øvelse
vært brukt ved enkelte redningsoppdrag på Svalbard.
Svalbard. Foto: LRKH.
Jørgen Haagensli (LKRH) har stått for konseptutviklingen sammen med Tomas Ringen (FOH). HRS-Nord og Sysselmannen på Svalbard ble
med i prosjektet i mai 2014.
Økonomiske bidragsytere er: Justisdepartementet, SNSK, Sparebank 1, UNN, Polarstar,
Svalbardbutikken, Spitsbergen Travel, AECCO, Silversea, Lufttransport, LRKH.

13 Øvelse Svalbard
Øvelse Svalbard, som var en fullskala
tverrfaglig helseberedskapsøvelse, ble
gjennomført i november. I forkant av
øvelsen ble det avholdt flere møter med
styret hvor det ble gitt informasjon om
stabsarbeid ved en større hendelse. Det ble
også arrangert triageringskurs og deler av
feltsykehuset ble prøvemontert i
Lufttransport sin hangar.
Deler av feltsykehuset under Øvelse Svalbard. Foto: LRKH.

LRKH hadde følgende øvingsmål: varsling, teste droppkitt, test nytt samband, håndtere en
større hendelse ute i felt, samvirke med andre, samt være med å rigge og klargjøre
feltsykehuset til mottak av pasienter. LRKH stilte med 39 personer under øvelsen. Disse var
fordelt i felt, i mottak på hangaren og feltsykehuset, i staben og strategisk kriseledelse. LRKH
avga folk til å støtte driften av Evakuerte- og Pårørendesenter (EPS). LRKH samvirket under
øvelsen med Sysselmannen på Svalbard, Longyearbyen sykehus, Lufttransport, Lokalstyre,
Forsvaret og Helse Nord fra fastlandet. Korpset har i etterkant av øvelsen fått meget gode
tilbakemeldinger og medlemmene syns det var lærerikt å delta på øvelsen.
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14 Samvirke med andre
LRKH har et godt samarbeid med alle aktuelle samarbeidspartnere på Svalbard og med Norsk
Luftambulanse (NLA).
LRKH har inngått en samarbeidsavtale med Lufttransport. Samarbeidsavtalen omhandler
regler for prosedyrer, årlig og halvårlig kontroll og vedlikehold av bre- og skredutstyr,
kontroll etter hver bruk og årlig utsjekk av korpsets medlemmer på helikopter.

15 Lokaler
LRKH har relativt nye og moderne lokaler. Lokalene er flittig brukt av LRKH og i løpet av
året gjennomfører korpset ca. 150 aktivitetsenheter. I tillegg kan lokalene leies av eksterne
aktører. Frivillige organisasjoner i Longyearbyen kan leie lokalene vederlagsfritt.
I første halvdel av 2014 har UIT (tidligere Høgskolen i Finnmark) leid lokalene i forbindelse
med Arktisk Natur Guide studiet (ANG), noe som har fungert fint. Korpset jobber dessuten
sammen med ANG bl.a. med godkjenning fra Norsk Fjellsportforum og organisering av
skredkurs.

16 Hytter
LRKH eier en hytte i Reindalen og har i 2014 signert ny leieavtale med Staten ved
Sysselmannen for en nyoppsatt hytte i Brucebyen. Hytta i Reindalen har vært stengt hele
sesongen på grunn av ødelagt vedovn. Gjennom vinteren er hytta blitt vasket og ryddet for
mye søppel og annen etterlatenskaper fra folk som har brukt hytta. Ny ovn og pipe ble kjørt ut
med scooter, men utskifting av ovn og pipe ble først gjort på sommeren. Det har vært
arrangert to dugnader på sommeren der det er utført diverse arbeid på hytta. På disse helgene
ble det totalt nedlagt ca. 170 dugnadstimer der bl.a. følgende arbeid er utført: gammel vedovn
og parafinovn med piper er fjernet, ny ovn og pipe satt inn, hytta er jekket, malt to strøk
utvendig, tak i stue og kjøkken er vasket, nødreparasjon av tak på bod og ny takpapp lagt på
resten av hytta.
Nøkkel til hytta i Brucebyen ble overtatt i september og vi har vært en tur til hytta og satt inn
et godt utvalg av kjøkkenutstyr. Nye madrasser er kjøpt inn og vi venter på scooterføre for å
få kjørt ting ut og utrustet hytta med annet nødvendig utstyr innen den kan åpnes for utlån til
medlemmer. Det er satt av midler i 2015 for å fortsette dette arbeide.


Dugnad ved Reindalshytta. Foto: Nina-Elisabeth Storvik og Margrete Keyser.
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17 Økonomi
LRKH har i 2014 hatt en omsetning på kr 1.213.392 med et resultat på kr. 245.395 i
underskudd. Korpset er stadig i en noe sårbar situasjon, da hovedinntektene kommer fra
diverse tilskudd og inntekter fra ulike inngåtte avtaler med begrenset varighet. En stabil
økonomi er nødvendig for å klare holde og utvikle dagens kvalitet og aktivitet i korpset.
Årsregnskapet er revidert og godkjent av statsautorisert revisor Halvor Hunstad.

18 Nytt utstyr
I 2014 har korpset kjøpt inn følgende:
Material til oppgradering av skred- og bregruppas
utstyr
Nytt samband
Material til oppgradering av hyttene
Førstehjelpsputer
Følgende bestillinger ble iverksatt i 2014:
Tilhengere, Drytech, Ready-Heat varmetepper
Den nye repeateren og digitale radioer.
Foto: Jørgen Haagensli.

19 Samband

Korpset har i 2014 kjøpt 30 nye VHF radioer og en repeater. 10 av disse radioene sameies
med Lokalstyre. Radioene er digitale og avlyttingssikre. Nødnettet vil ikke komme til
Svalbard og det etableres derfor et annet digitalt VHF-nett på øygruppen. LRKH har per i dag
tilgang til 10 digitale repeatere som dekker de sentrale delene av Spitsbergen. Når nettet er
godt nok utbygd vil det komme telefonoverdrag på 20 av de nye radioene og disse vil også få
en nødknapp-funksjon. Det gjenstår å kjøpe headset og hjelmer til bre- og skredgruppa slik at
radioene kan brukes i samarbeid med helikopter. Nettet er nytt og er fortsatt under uttesting.
Foreløpige brukere på nettet er Sysselmannen på Svalbard, Lufttransport og LRKH.
Det antas at Longyearbyen Brannvesen og
Longyearbyen Sykehus vil koble seg på dette nettet etter hvert.

20 Valgkomité
Valgkomitéen har i 2014 bestått av Terje W. Andersen, Karoline Bælum og Andreas
Eriksson. Disse har i år fortsatt jobben med å utarbeide retningslinjer for valgkomitéen og
finne kandidater til valget på årsmøtet. Alle medlemmer i komiteen er på valg i 2015.

21 Hjemmeside
Hjemmesiden (www.lrkh.no) er brukt aktivt i forbindelse med informasjon om medlemskveldene.
Her blir det også lagt ut annen informasjon om LRKH eller generelle tema som kan være av
interesse for våre medlemmer. Hjemmesiden har i 2014 hatt et gjennomsnittlig besøkstall av 220
besøk per dag.

11


22 SvalSat
Korpset har inngått en avtale med Kongsberg
Satellite Services avd. Svalbard om å gjennomføre
skredfarevurdering i veien opp til SvalSat. Avtalen
er videreført til våren 2015. I 2014 ble det arrangert
et kurs med Kalle Kronholm (Asplan Viak) som
instruktør, hvor 7 medlemmer av korpset fikk
opplæring i snøprofiltaking og skredfarevurdering
for å kunne utføre en jobb i SvalSat-veien.
Snøprofiltaking under skredfarevurderingskurset.
Foto: Kalle Kronholm.

23 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. Fondets størrelse er på kr 45.288.

24 Norsk Fjellsportforum
LRKH meldte seg inn og ble fullverdig medlem våren 2010 i
Norsk Fjellsportforum (NF). Korpset har i samarbeid med
Sigmund Andersen og Ola Einang søkt og blitt godkjent 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.
Grunnkurs i brevandring ble avholdt i juni 2014, med 24 deltakere. Det planlagte
metodekurset måtte dessverre avlyses.
NF er et åpent samarbeidsorgan for fjellsportorganisasjoner som er engasjert i klatring, breog tindesport. NF arbeider for å fremme naturvennlig og sikker ferdsel i tråd med norske
friluftslivstradisjoner, og har for dette formål utviklet en nasjonal standard for arrangører,
instruktører, førere og kurs i fjellsport.

Bascampen fra Brekurset. Foto. Elin Dolmseth.
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25 Status for mål satt for 2014
1. Fullføre hele utdanningsplanen.
Arbeide pågår.
2. Ferdigstille en beskrivelse av styrets og valgkomitéens arbeidsoppgaver.
Arbeide pågår.
3. Fullføre NF-godkjenning.
Ikke utført.
4. Opprette instruktørpool i forbindelse med NF godkjenningen.
Ikke utført.
5. Fullføre merking av lager og utstyr. Lage en utstyrsoversikt.
Fullført.
6. Ny avtale med SNSK.
Ikke fulført pga. SNSK sin økonomiske situasjon.
7. Styret jobber med en mer robust langsiktig økonomisk plan. Lage en kortsiktig, og en
langsiktig investeringsplan.
Arbeide pågår.
Øvelse Svalbard, innkjøp og implementering av nytt samband og samarbeidsavtalen med
Lufttransport har tatt mye av tiden det siste året. Noe som igjen har medført at andre ting har
måttet vente.

26 Mål for 2015
1.
2.
3.
4.
5.

Ta i bruk nytt varslings- og dokumentasjonssystem
Revisjon av utdanningsplan og skriftlig dokumentasjon
Strategidiskusjon
Beskrive styrets og valgkomiteens oppgaver
Ferdigstille avtaler med gruppemedlemmene i bre- og skredgruppa

27 Avslutning
2014 har vært et spennende år med mye aktivitet. Det sittende styret takker alle medlemmer
og samarbeidspartnere for innsatsen og godt samarbeid.

1. mars 2015

Jørgen Haagensli
Korpsleder
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