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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.
Korpset alarmeres av Sysselmannen på Svalbard, ved behov. Det er et godt samarbeid med
Sysselmannen, Airlift, Brannvesenet og sykehuset. Disse er viktige medspiller for oss.

LRKHs hovedoppgaver er å drive:
1. Frivillig redningstjeneste.
2. Forebyggende arbeide.
3. Fremme interesse for friluftsliv.

Styret har i 2007 hatt følgende sammensetning:
Korpsleder
Administrativ/kass
Operativ leder
Vara operativ
Materialforvalter
Styremedlem
Styremedlem
1. Vara
2. Vara
Regnskap
Revisor

Jørgen Haagensli
Elin Dolmseth
Tore Magne Hoem
Arne Sivertsen
Kai Johannessen
Katharina Månum
Paal Myrvold
Lisa Dramdal Hasholt
Geir Hekne
Svalbard regnskap Longyearbyen
Anne Lise Bjerkeng

Styret:
Styret har hatt 6 styremøter i perioden.
Styret har også hatt lederskapskurs i november.
Dette for å gjøre styret til en resursgruppe i
redningsledelse. Styret fortsetter i januar med
planspill og gjenomgang av redningsplaner.
Det har vært noe variabelt fremmøte av
styremedlemmer til styremøter og
medlemsmøter.

Bilde: Lederskapskurs, foto Jørgen Haagensli
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Koordinator:
Koordinatoren gjør en viktig jobb for korpset,
stillingen er på 60 % og har hatt kontordag tre dager
i uka i korpsets nybygg. 2007 har vært et år med stor
aktivitet knyttet til korpset og det nye bygget.
En viktig jobb har vært å koordinere ”korkepenge
innkjøpene” og aktiviteten knyttet til nybygget.
Koordinator har hatt ansvaret / tilrettelagt for
kursing av egne medlemmer på medlemskveldene.
Man har også hatt høy kursaktivitet rettet mot
eksterne aktører. Koordinator har deltatt som
instruktør under UNIS sitt sikkerhetskurs i januar,
Bilde :Finse kurset, foto Martin Indreiten
sikkerhetskurs i Ny-Ålesund, sikkerhetsdag for
Longyearbyen skole, sikkerhetskurs og skredundervisning for guide- og turlederopplæringen
på Svalbard og sender / mottaker kurs for SNSK. Stillingen har også fulgt opp lederseminar
og førstehjelpskurs som har blitt gjennomført høsten 2007. Alt i alt har det vært en variert
jobb som har vært mye utadrettet med kursing av egne og eksterne mannskaper. Koordinator
har vært ansatt på 1 års engasjement som ble avsluttet 1. desember 2007, da koordinator
valgte å skifte jobb. Stillingen ble lyst ut i desember og det har vært bra med søknader, ny
koordinator skal være på plass medio februar 2008.

Økonomi
Økonomien for 2007 har vært grei, men økonomien i korpset er svært sårbar fordi vi er
avhengig av tidvis tilfeldig tildeling av midler gjennom korkepengeordningen. Vi har hatt
møter med SMS og Lokalstyret for og prøve å få til en mer stabil tilførsel av penger. Året som
har gått bærer preg av korkepengetildeling på 500 000 kr og innkjøp av utstyr til lokalene.
Vi har fått kjøpt inn det mest nødvendige utstyret til lokalene nå. Det er en stor utfordring
hvert år å finne lønnsmidler til drift av koordinator stillingen. Dette er noe vi jobber med for å
finne løsninger på.

Medlemstall:
Det er 225 betalende medlemmer. 50 av
disse er aktive medlemmer.

Medlemsmøter:
Det er ca 150 kvelder / dager med aktivitet i
korpset hvert år. Vi har medlemsmøter som
er åpne for alle hver mandag gjennom hele
mørketiden. Alle gruppene øver hver
fjortende dag i vinterhalvåret. I tillegg
kommer masse kurs, tilstelninger, styremøter
og lokale arrangement.
.
Bilde: LRKHs lagerlokale i sjøgarasjen, foto Jørgen Haagensli
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Bregruppe:
2007 var et rolig år for bregruppa med tanke på
aksjoner og bra er det. Men dessverre er det ikke
gitt at det blir like rolig denne sesongen eller
neste. Derfor er det viktig at medlemmene av
bregruppa holder aktiviteten oppe.
Aktivitet/trening sesong startet med øvelse med
en fantastisk tur til Nordenskioldbreen i juni. Det
var ferdsel på snø og is som var tema og vi fikk
mange bre tekniske utfordringer gjennom 2 flotte
og lange dager.
I løpet av sommeren ble 2 nye medlemmer av
bregruppa autoriserte bre instruktører, etter å ha
gjennomført praksis i området rundt Sognefjellshytta.
Bilde: Bre øvelse, foto Jørgen Haagensli
Meget lærerikt og spennende å være på fastlandsbre igjen.
I september var det igjen brekurs for medlemmer av LRKH og som tidligere år var det fulle
kurs, evalueringen tyder på at det var stor aktivitet og at det var mange som var meget
fornøyde med gjennomføringen.
Etter disse dagene var det medlemmene av bregruppa som hadde sin årlige øvelse. I år var vi
tilbake med fullt fokus på redningsutstyret, etter noen runder med fokus på ferdsel. Dette var
meget bra, vi fikk mange fine gjennomføringer og det viser seg at vi blir mer og mer effektive
og at det er viktig å øve.
Vi hadde en grundig gjennomgang på den nye ”En foten”. Her hadde vi ”ekspert hjelp” fra
Endre Grønlund og han var til god hjelp for å veilede oss i praktisk bruk. ”En foten” fungerte
utmerket og vil være meget hendig å ta med i aksjoner der vi har dårlig vær.
Utover høsten ble det satt opp en aktivitets kalender, denne er gjennomført med varierende
oppmøte.
Geir Arne Månum har fungert som leder av gruppa frem til årsskiftet. Nye ledere er Sigmund
Andersen og Tommas Hukkelås.

Skredgruppe:
Skredgruppa har i 2007 hatt god aktivitet.
Gruppa har bestått av 10 medlemmer og
det har blitt gjennomført rundt 15
kveldssamlinger. Gruppa ble kalt ut en
gang i løpet av vinteren i forbindelse med
skred på Longyearbreen. Skredgruppa har
bidratt
med
instruktører
til
skredundervisning av egne medlemmer,
sikkerhetskurs i Ny-Ålesund og Guide- og
turlederopplæringen på Svalbard. Som
tidligere år har det blitt avholdt kurs med
veiledere fra fastlandet over fire kvelder
med en stor øvelse siste dagen. Kurset ble
gjennomført i slutten av januar.

Bilde: Skredkurs, foto Christer lundberg Nes
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To medlemmer fra skredgruppa har deltatt på fagkurs skred i 2007 og seks av gruppens
medlemmer har nå gjennomført dette kurset. Det er også i 2007 avholdt kurs for SNSK sine
ansatte i bruk av sender /mottaker. Ledere av gruppa er Arne Sivertsen og Martin Indreiten.

Bilgruppe:
Bilgruppa har i 2007 hatt bra aktivitet og består
nå av 10 faste medlemmer. Gruppa har også i år
fått tillatelse fra Sysselmannen til å kjøre i
traseen Todalen/Gangdalen med nære områder.
Gruppa har jevnlige øvelser og aktivitetskvelder.
Bilen fungerer meget godt og er formålstjenlig.
I løpet av 2007 har bilen vært brukt til to
syketransporter, en fra Fredheim og en fra
”Ta-sjansen” på Hiorthamn. Bilgruppa har også
stilt opp som vakt på idrettsarrangement som
maraton og skimaraton.
Ledere av bilgruppa har vært Kai Johannessen og
Jann-Egil Gjerde. Nye ledere fra årsskiftet er
Svein Erik Pedersen og Cato Iversen.

Bilde: transport av rygg skad i fra Fredheim, foto Tore M Hoem

Festkomité:
Vi har de siste årene hatt en fest komité som har tatt seg av fester og diverse sosiale kvelder.
Komiteen har gjort en utmerket jobb, men det har vært vanskelig å finne noen som har hatt
lyst og tid til å holde på med dette. Vi har nå gjort om festkomiteen til turgruppe. Vi har kuttet
ut de sosiale kveldene og turgruppa arrangerer heretter høstfest, årsfest og sommeravslutning.
Leder for gruppa har vært Lisa Dramdal Hasholt

Markørgruppe:
Ved forrige årsmøte ble markørgruppa offisielt opprettet
som undergruppe av LRKH.
Det ble lagt inn en søknad til styret om en bevilgning på
10 000,- til innkjøp av nytt sminkeutstyr. Søknaden ble
godkjent. Sminken er på plass og det ble rett etter holdt et
grunnleggende sminkekurs i regi av medlemmer av gruppa.
Det har vært avholdt flere øvelser i løpet av året i
samarbeid med LRKH, sysselmannen, sykehuset,
brannvesenet og Avinor.
Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på innsatsen, og vi
merker at vi så smått begynner å gjøre oss bemerket.
I løpet av høsten tok Unni Gran, en profesjonell sminkør fra
fastlandet, kontakt med oss og ga oss et gratis
skadesminkekurs som en takk for innsatsen Røde Kors gjør
på Svalbard.
Vi satser på å fortsette det gode arbeidet og bli en
inntektskilde for LRKH i fremtiden.
Gruppa består nå av 14 medlemmer fordelt på sminkører og
markører. gruppeleder: Silje Marie Våtvik

Bilde: Sminket markør, foto Denise Schlaeppi
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Turgruppe:
Tankene og drømmene om en
ungdoms/turgruppe under Longyearbyen Røde
Kors Hjelpekorps har lenge ligget og ulmet, og i
sommer skjedde det endelig; vi fikk vår egen
turgruppe!
En gruppe som kort fortalt skal fremme gleden
for friluftsliv. Gruppa skal være åpen for alle
som har lyst til å være med. Vi startet opp med
turer tilpasset sesongen og var seks damer/jenter
på Turgruppens første tur, en flott september
kveld over Platåfjellet, i nysnøen gikk vi inn i en Bilde: Turgruppa, foto Denise Schlaeppi.
knallrød solnedgang. Siden har vi vært ute i all slags vær, bokstavelig talt. Og nå bare gleder
vi oss til mange fine vinterturer. Vi satser på turer for medlemmene ca. to ganger i måneden,
dette kan være snøscooter, ski, bre, klatring, hundeslede, telt, kajakk, ja kun fantasien setter
grenser. I tillegg stiller vi opp ved festlige og sosiale anledninger. Turgruppen skal stå for den
litt mindre alvorlige delen av LRKH, den skal gi medlemmene nye turkammerater, flotte
naturopplevelser og minnerike turer, store som små. Med tiden skal den forhåpentligvis få en
egen ungdomsgruppe! Med dette ønsker vi alle velkommen, ut på tur aldri sur.

Hytteutvalg:
Vi har endelig fått noen som har lyst og interesse av å ivareta hyttene til korpset. Dette er en
oppgave som har vært forsømt i mange år. Det er veldig positivt at vi har fått et hytteutvalg.
Utvalget består av Per Krokan, Bjørn Erik Sandbakk og Andreas Eriksson.
Valgkomité:
Valgkomiteen begynte arbeidet i desember 2007 med å gå igjennom hvilke av styrets
kandidater som sto til valg. Det viser seg at det med årene som går har blitt vanskeligere å
finne frivillige kandidater dels pga større krav og økt aktivitet på styremedlemmer. I år sto
både korpsleder og operativ leder til valg. Det viste seg at det var en utfordring å finne
kandidater til disse vervene. Både korpsleder og operativ leder har derfor stilt seg til
disposisjon ett år til. Sittende styre fra 2007 vil fortsette med sitt arbeid med en liten endring i
styresammensetningen. Det er Styremedlem 1 som blir erstattet grunnet nedflyttning.
Nytt for vaglkomiteen i år er forslag til revisor. Valgkomiteen består av Helen Sundstrøm,
Kim Olsen, Silje Våtvik.

Øvelser:
Korpset har i samarbeid med Sysselmannen
gjennomført en større skredøvelse og flere små
øvelser. Bregruppa har hatt to større øvelser og
flere små øvelser. Det har også vært
gjennomført flere mindre førstehjelpsøvelser.
Markørgruppa har deltatt i flere store
katastrofeøvelser.

Bilde: Bre øvelse foto Jørgen Haagensli
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Kurs/utdanning:
Korpset har i 2007 hatt en stor aktivitet på
kursfronten. Det har vært holdt mange kurs for
eksterne: skredkurs for SNSK ansatte, generell
sikkerhet for nytilsatte i SNSK, bre og skredkurs for Kings Bay i Ny Ålesund, skredkurs
for K-Sat, skredkurs for videregående skole og
sikkerhetskurs for Unis.
Det har også vært stor aktivitet på interne
kurs: skredkurs for medlemmer og
skredgruppa, kurs i bruk av hjertestarter,
brekurs for medlemmer og bregruppa,
førstehjelpskurs 30 timer og kurs i
lederskap/krisehåndtering for styret.
Bilde: Førstehjelpskurs, foto Jørgen Haagensli
To medlemmer har vært på fagkurs skred, to medlemmer har vært på Finsekurset og ett
medlem har vært med som instruktør på fagkurs skred og Finsekurset.

Påskeberedskap:
Det ble i 2007 ingen påskeberedskap. Dette skyldes at det er svært vanskelig å 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:
Korpset hadde i 2007 få redningsoppdrag:
Det har vært en syketransport under
”Ta-sjansen”, et skred fra
Nordenskjoldtoppen, henting av skadd i fra
Larsbreen, henting av ryggskadd i fra
Fredheim. Vi ble også kalt ut for å lete etter en
savnet person mellom Longyearbyen og Svea,
han ble funnet av kolleger slik at vi slapp å
dra ut.
Bilde: redningsaksjon, foto Petter Braathen.

Samband:
Korpset har fått nytt samband i lokalene. Korpset må gjøre noe med repeateren oppe på
Nordenskjoldtoppen pga batteribanken skifter polaritet etter kort tid når den er byttet ut.

Hjemmeside:
Korpset har lenge hatt behov for en hjemmeside. I høst tok Bjørn Erik Sandbakk ansvar for
dette og korpset ligger nå på nettet under www.lrkh.no Det gjenstår en del arbeid med å legge
ut informasjon på siden, men det får komme over tid.
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Lokaler:
Korpset er privilegert som har fått slike flotte
lokaler. Med ca 150 kvelder/dager med egen
aktivitet samt 90 kvelder/dager med ekstern
aktivitet i lokalene. Så taler dette for seg selv
om bruk og kvalitet på lokalene. Det er et
kjempeløft for korpset å ha fått slike lokaler
etter mange år med dårlig egnede lokaler.

Nytt/utstyr/innvesteringer:
Markørgruppa har kjøpt inn nødvendig utstyr.
Vi har også kjøpt kritttavle, whiteboardtavler,
oppslagstavler, utrekksskuffer til pallereol,
veggmontert lufttrommel, kabeltrommel,
Bilde: Sjøgarasjen, foto Jørgen Haagensli
slangetrommel, trommel til HT vasker, vannutkaster, 10 stk feltsenger, Helsport Svalbard
sekscamp telt, 1 stk ”En fot” komplet med alt utstyr, innramming av bilder og 2 nye VHF
basestasjoner. Strekkmetallrister til Skanska, 1 stk taugevær, øvingsfelt til S/M, lakk til å
gjøre ferdig kontorinnredning, spill til spillkvelder og planter til pause/oppholdsrom er også
kjøpt inn.

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 ifra dette fondet. Fondet har
så langt ikke vært i bruk.

Bilde: Bre øvelse, førstehjelpsøvelse, foto Jørgen Haagensli
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Oppsummering av mål for 2007
1. Styret må følge opp sine arbeidsoppgaver.
Styret har blitt bedre, men er fortsatt ikke helt i mål.
2. Bedre økonomistyring og inntjening.
Korpset har hatt en seriøs gjenomgang av sine regnskap.
3. Bedre inntjening av ansatt.
Ansatt har gjort en god jobb. Siste år har mesteparten av tiden gått med til innkjøp av
utstyr til bygget og få dette ferdig, samt ekstern undervisning.
4. Ferdigstille nybygg innen medio september.
Alt utstyr til bygget er kjøpt inn og vi har montert det meste. Det gjenstår fremdeles en
del montering, dette får vi bruke en del tid på fremover.
5. Opprettelse av hytteutvalg.
Vi har 3 stk som har tatt på seg oppgaven
6. Opprettelse av beredskapsgruppe/katastrofeenhet.
Ingenting har skjedd.
7. Opprettelse av tur-/friluftslivs gruppe.
Turgruppe er opprettet

Mål for 2008:
1. Styret må følge opp sine arbeidsoppgaver.
2. Ha fokus på økonomistyring og inntjening.
3. Opprette e-post adresser på alle grupper og styremedlemmer i LRKH og gjøre
hjemmesiden mer kjent..
4. Videreutvikle og forbedre kvaliteten på tilbudet til våre medlemmer.
5. NF godkjenning.
6. Opprettelse av beredskapsgruppe/katastrofeenhet.
7. Skredvarsling etter den internasjonale skredfareskalaen.

Avslutning:
Det sittende styret vil med dette takke alle medlemmer og samarbeidspartnere for en meget
bra innsats gjennom året 2007.

For
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps
Longyearbyen 20.02.08

Jørgen Haagensli
Korpsleder
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