Årsmelding 2010
LRKH - en sprek 60-åring.

Foto: Vegard Kemnitz
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Innledning:
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps
(LRKH) ble stiftet 15. januar 1951 av Liv
Ballstad. Korpset fylte 60 år i januar 2011, og
markering av jubileet skjer i forbindelse med
avvikling av årsmøtet 4.3.2011. LRKH er et
hjelpekorps i organisasjonen Norges Røde
Kors, og 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
Foto: Jørgen Haagensli.
Svalbard ved behov. LRKH har et godt samarbeid
med Sysselmannen, Airlift, brannvesenet og sykehuset. Disse er viktige medspillere for oss.

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

Styret:
Styret har i 2010 hatt følgende sammensetning:
Korpsleder
Jørgen Haagensli
Administrativ leder
Elin Dolmseth
Operativ leder
Harvey Goodwin
Vara operativ
Sveinung Toppe
Materialforvalter
Kai Johannessen
Styremedlem
Arne Sivertsen
Styremedlem
Paal Myrvold
1. Vara
Tore M Hoem
2. Vara
Malin Persson

Foto: Jørgen Haagensli.

Styret har hatt 5 styremøter i perioden. Det har vært noe variabelt fremmøte av
styremedlemmer til styremøter og medlemsmøter. Pga dårlig oppmøte har vi i perioder slitt
med å få til styremøter. Styret har forøvrig kommunisert godt mellom møtene via e-post.

Koordinator:
Koordinatorstillingen er på 60 % (100% under kontraktstiden med Svalsat) og har kontordag
tre (fem) dager i uken. I 2010 har Rico Behlke vært koordinator. En viktig del av stillingen er
å koordinere utstyrsinnkjøp, blant annet bruk av “korkepenger”. Dagligdagse gjøremål som
regninger, post, innmeldinger av medlemmer, publisere på nettsiden og bestille varer kommer
også inn under koordinators ansvar. Tilrettelegging av kurs-/medlemskvelder for egne
medlemmer er også en viktig oppgave, spesielt med tanke på det nye Vinter-B-kurset.
Medlemskveldene arrangeres hver mandag fra august/september til mars. I tillegg skal
koordinatoren ha et overblikk over hva som foregår av aktivitet i de forskjellige
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spesialgruppene i korpset. Tilrettelegging av interne og
eksterne kurs og andre aktiviteter er også viktig.
Koordinator har fulgt opp og tilrettelagt for brekurs,
førstehjelpskurs, sender / mottaker-kurs for SNSK,
førstehjelpsmannskap under Svalbard skimaraton og
Spitsbergen maraton. Koordinator har også mulighet for
selv å delta på kurs som måtte være av interesse og
nytteverdi for korpset (Rico har deltatt på Finse A kurs). I
tillegg har Rico vært med på øvelser til bre- og
skredgruppa samt 2 samøvelser og som hjelpeinstruktør på
Camp Svalbard. Koordinatorstillingen er en allsidig og
morsom jobb med mange utfordringer.

Medlemstall:
Det er 285 betalende medlemmer. Ca 50 av medlemmene
er aktive medlemmer.
Foto: Helen Sundstrøm.

Medlemsmøter:
Vi har medlemsmøter som er åpne for alle hver
mandag fra september til mars. På møtene høsten
2010 har vi hatt et stabilt oppmøte med ca 20
personer på hvert medlemsmøte. Spesialgruppene
øver hver fjortende dag i vinterhalvåret. I tillegg
deltar gruppene på kurs, tilstelninger, lokale
arrangement og møter.

Lokaler:
Lokalene er flittig i bruk, LRKH bruker lokalene
til ca 150 aktivitetsenheter i løpet av året. I tillegg
er lokalene leid ut til eksterne ca 50 ganger i løpet
av ett år. I 2010 er IT anlegg oppgradert.

Foto: Jørgen Haagensli.

Økonomi:
LRKH har i 2010 hatt en omsetning på 1,3 mill
kroner, med et årsresultat (underskudd) på kr.
50.000. Korpset er i en noe sårbar situasjon, da
hovedinntektene våre kommer fra div tilskudd (bl.a.
korkepengeordningen) og inntekter fra div. inngåtte
avtaler med begrenset varighet. Vi ønsker å få til en
mer stabil tilførsel av penger, da en stabil økonomi
er nødvendig for å klare å holde / utvikle dagens
kvalitet og aktivitet i korpset. Regnskapet føres av
Svalbard regnskap AS og revideres av
Revisjonsfirmaet Halvor Hunstad AS.
Foto: LRKH.
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Omorganisering av medlemskveldene / etablering av Vinter B Svalbard:
LRKH har i flere år lagt ned mye ressurser i opplæringen som skjer på korpsets medlemskvelder. Etter at medlemmene hadde deltatt på ett år med opplæring mistet vi mange av
medlemmene. Styret ønsket å iverksette tiltak som hadde til hensikt å holde på flere
medlemmer over tid. I desember 2009 oppnevnte styret en arbeidsgruppe bestående av 5 av
styrets medlemmer for å se på mulige tiltak.
I den hensikt å motivere medlemmer til å være
aktive i LRKH over tid, kom arbeidsgruppa fram
til et forslag om å etablere et system som
• kvalitetssikret og formaliserte opplæringen
som gis på medlemskveldene
• gir de medlemmer som ønsker det lik
mulighet til å kunne jobbe seg inn i bil-, breog /eller skredgruppa.
Arbeidsgruppa foreslo at opplæringen som gis på
medlemskveldene organiseres slik at den
resulterer i en kompetanse som tilsvarer den
Norges Røde Kors definerer som ”Vinter B”-kurs,
Foto: Elke Morgner.
men med noen justeringer i kursinnholdet slik at kurset tilpasses Svalbard. Etter ett års
deltakelse på medlemskveldene kan de medlemmene som ønsker det ta eksamen på minimum
B-kurs-nivå i røde kors-systemet. Eksamen består av en skriftlig og en praktisk del, og bestått
eksamen gir kursbevis som dokumenterer vedkommendes kunnskaper. Kursbeviset gjør det
mulig å søke medlemskap i bil-, bre- og/eller skredgruppa, såfremt gruppene trenger nye
medlemmer. Det er også ønskelig at alle medlemmene i styret har tatt denne eksamen, slik at
også styremedlemmene har gode kunnskaper om den operative aktiviteten til LRKH.
Det skal fortsatt være fullt mulig å delta på
medlemskveldene uten å gå opp til eksamen,
men det vil da ikke være mulig å bli medlem i
bil-, bre- og/eller skredgruppa. Markørgruppa
og turgruppa er fortsatt åpen for deltakelse for
alle medlemmer.
Forslaget til ny organisering av opplæring og
opptak til spesialgrupper ble presentert på
årsmøtet i mars 2010, og årsmøtet sa seg enig i
forslaget og uttalte følgende: Formålet med
dette arbeidet skal være å kvalitetssikre
Foto: Elke Morgner.
opplæringen som gis til medlemmene, beholde
medlemmer i LRKH over tid, gjøre korpset enda mer attraktivt, få en definert ”karrierevei” i
LRKH og skape et sterkere engasjement rundt LRKH.
Forslaget til ny organisering ble vedtatt iverksatt fra høsten 2010. I forbindelse med arbeidet
med ny organisering av opplæringen i LRKH har LRKH vært i kontakt med Norges Røde
Kors. I september 2010 hadde LRKH besøk av representanter fra Norges Røde Kors sentralt,
der hovedtema var presentasjon av opplæringsforslaget vårt og mulig bruk av det arbeidet vi
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gjorde i resten av røde-kors-systemet. Kurset vårt fikk
navnet Vinter B – Svalbardmodellen (Vinter BS). Det
ble senere konkludert med at det arbeidet LRKH drev
med ikke lot seg kombinere med pågående arbeid med
kursutvikling i Norges Røde Kors. Tanken om å bruke
det LRKH utviklet i resten av røde-kors-systemet ble
parkert.
Arbeidet med utviklingen av Vinter BS har pågått i hele
2010. Arbeidsgruppa sitt arbeid har vært konsentrert
rundt praktisering av ny organisering av opplæring og
opptak i spesialgrupper, innholdet på medlemskveldene
og utvikling av en opplæringsbok for å
dokumentere/logge deltagelse og kompetanse for det
enkelte medlem.
Foto: Elke Morgner.

Ut fra deltakelse på medlemskveldene kan det se ut som
om ny organisering av opplæringen har virket positivt.
Vinter BS er ikke ferdig utviklet. Arbeidet fortsetter i
2011.

Nytt utstyr:
Det er kjøpt inn 120 fjellduker, 120 liggeunderlag, fem 12-manns lagstelt med multifuelovn og to pyramide toalett-telt til
beredskapsenheten. Innkjøpet er finansiert med
tilskudd fra lokale bedrifter og justisdepartementet.
Videre er det kjøpt inn 5 tausakser, ramsonde,
recco, heat-pack, jekke-stropper, pieps-sjekker,
laser avstandsmåler, diverse breutstyr, 12 BCA
snow-kit, 12 stk rutsch-block-cord, Polarion
PH50 stavlykt og 2 skredsekker. Utstyret er i
hovedsak kjøpt for korkepenger. Om LRKH
skulle opphøre, skal utstyret tilbakeføres til
Longyearbyens befolkning.

Foto: LRKH.

Kurs/utdanning:
40-timers førstehjelpskurs med instruktører fra Norsk Luftambulanse. 27 personer deltok.
30-timers førstehjelpskurs for Arctic Nature Guide, med instruktører fra LRKH.
I samarbeid med Svalsat, Radisson SAS og Longyearbyen lokalstyre: helgekurs i
skredfarevurdering, 20 deltakere.
NF godkjent brekurs over 6 dager på Nordenskioldbreen, 6 deltakere.
Vinter A Finse, 3 deltakere.
Fagkurs skred, 2 deltakere.
Vinter B Svalbard, med et gjennomsnittlig oppmøte pr kurskveld på 20 personer.
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Bregruppa:
Bregruppa har i 2010 hatt stor aktivitet med
godt oppmøte på øvelsene. Høsten 2009 fikk
vi innvilget bruk av Sysselmannens helikopter
til transport ut på dagøvelser. Gruppa har i juni
arrangert et NF (Norsk Fjellsportforum)godkjent grunnkurs i brevandring.
Våren 2010 ble det avviklet samøvelse mellom
bre- og skredgruppa. Øvelsens mål: ferdsel i
krevende alpint terreng på Svalbard.
Medlemmene i redningsgruppene skal ha en
generell kompetanse i ferdsel på Svalbard. I
tillegg har bre- og skredgruppene en spesiell
Foto: Jørgen Haagensli.
kompetanse innenfor sitt fagfelt.
Dette må i sammensatte redningsoppdrag integreres.
Krevende og sammensatt alpint terreng medfører større fare for uhell og er derfor et potensielt
område for redningsoppdrag. Redningsgruppene på Svalbard må være forberedt på å effektivt
og sikkert ta seg frem i slikt terreng over kortere eller lengre distanser.

Foto: Jørgen Haagensli.

Ved øvelsen ble det trent på å ferdes i alpint
sammensatt terreng og i samarbeid gjøre gode
sikkerhetsvurderinger og effektive forflyttinger.
Slik vil vi bedre samarbeidet mellom gruppene og
utvikle den enkeltes ferdsels / sikkerhetskompetanse på tvers av gruppene. Øvelsen ble
gjennomført på Prins Karls Forland. Sentrale
momenter på øvelsen var veivalg på bre, veivalg i
skredterreng, vurdering av snø og skredfare,
organisering av gruppen under ferdsel, sikring av
gruppen, vurdering av tid og turplan, navigering og
orientering og værutvikling.

I september ble den årlige breøvelsen
gjennomført i samarbeid med Sysselmannen og
Airlift. Øvelsen gikk over tre dager: en dag med
fokus på ferdsel, en dag med gjennomgang av
utstyr og en dag med redningsøvelse.
I november startet vi ny sesong, med
utstyrsgjennomgang i sjøgarasjen. I desember
hadde gruppa to topp-turer til Trollstein.
Foto: Jørgen Haagensli.
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Skredgruppa:
Skredgruppa har hatt samlinger hver 14. dag
fram til mars 2010. I tillegg har vi hatt samlinger
høsten 2010. I disse samlingene har vi gått
igjennom heisetrening med helikopter,
utstyrsgjennomgang, sammenfatning av siste
skredsesong, RECCO R9 og søkeutstyr generelt.
Det har vært varierende fremmøte både våren og
høsten, noe som enkelt kan forklares med at
medlemmene er aktive også på andre arenaer,
uten at dette har gått ut over kvaliteten på gruppa.
Gruppa sto som arrangør av skredvarslingskurs
med deltagere fra Sysselmannen, Kystvakta,
Airlift og skredgruppa. Instruktører var
spesialister fra NGI.
30. januar stod vi for stor-øvelsen ved
Longyearbyen hvor alle som hadde lyst til å være
med fra korpset deltok. Ca 30 stk deltok på
øvelsen. Gruppa har gjennomført tre kvelder med
kurs for hjelpekorpsets medlemmer, to kurs for
SNSK og et kurs for K-SAT.
Foto: LRKH.

Medlemmer i gruppa har også vært med på å
vurdere skredfare i Nybyen. Ved flere
anledninger har medlemmer i gruppa blitt kalt
ut for å vurdere skredfare på K-SAT-veien.
Gruppa teller i dag 14 aktive medlemmer.
Gruppeledere: Arne Sivertsen og Stein Tore
Pedersen

Foto: Helen Sundstrøm.

Bilgruppa:
I året som gikk har bilgruppa hatt noen samlinger der vi har hatt gjennomgang av bilen og
dennes utstyr. Enkelte av medlemmene har hatt kjøretrening sammen på eget initiativ. Videre
har vi deltatt med personell på Spitsbergen Up & Down ski arrangement, Svalbard skimaraton
og IGP`s Åpen dag. Året har vært preget av at medlemmene har hatt høy aktivitet i sine
respektive jobber og i privat-/familielivet sitt, noe som har ført til liten tid til frivillig arbeid i
bilgruppa. Ved oppstart høsten 2010 var det ingen av bilgruppas medlemmer som ønsket å
fortsette som aktive medlemmer, men de vil gjerne dele sine erfaringer og kunnskaper til nye
medlemmer om det er ønskelig.
Avtroppende leder for bilgruppa: Arne O. Bergdal
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Markørgruppa:
2010 har vært et rolig år for markørgruppa. På
slutten av året har Nina Elisabeth Nerbø
Storvik, Borgny Elisabeth Abusland og
Borghild Yttredal bestemt seg for å få fart i
markørgruppa igjen. Fram til sommeren 2011
vil det arbeides med å skape interesse for
gruppa og skaffe nye medlemmer. Til høsten
vil det bli arrangert sminkekurs. Dersom noen
er interessert i å være med i markørgruppa eller
lurer på hva vi driver med er det bare å ta
kontakt med en av de nevnte personene. Tusen
takk til Silje Våtvik som har ledet
markørgruppa i flere år.
Foto: LRKH.

Turgruppa:
Turgruppa sitt formål er å fremme interessen for
friluftsliv og bidra til sosial aktivitet, og er åpen
for alle medlemmer i alle aldre i Longyearbyen
Røde Kors Hjelpekorps. Turgruppa ble revitalisert
høsten 2009, etter en pause på ett år. Våren 2010
ble det gjennomført 3 turer: i februar gikk vi på
ski til Nordlysstasjonen. Der ble vi tatt godt imot
av professor Fred Sigernes som ga oss et foredrag
om nordlyset samt omvisning på stasjonen. 7
personer deltok. I samarbeid med Arctic
Adventure dro vi i mars innover Bolterdalen på en
flott hundesledetur. 7 personer deltok. I april ble
det isgrottetur på Longyearbreen. 6 personer
deltok.
Oppslutningen rundt deltakelse på turgruppas
arrangement har vært noe lav. Styret i LRKH
besluttet derfor høsten 2010 og midlertidig
innstille aktiviteten i turgruppa.
Foto: Elin Dolmseth
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Hytteutvalget:
LRKH disponerer per dato 3 hytter:
Reindalshytta: Hytta leies ut til medlemmer og forskningsinstitusjoner.
I 2010 har medlemmene benyttet hytta i alt 31 døgn. Utleie til forskningsenheter som Unis og
Nina har vi avviklet fra 2010. I september ble det arrangert en dugnadstur til hytta hvor hytta
ble ettersett og opprustet.
De to øvrige hyttene er Nordenskjøldtoppen og
Brucebyen i Billefjorden.
Begge disse hyttene eies av Sysselmannen og LRKH er
gitt disposisjonsretten for bruk av hyttene. Hyttene er
varig vernet iht Miljøverloven og i dårlig teknisk stand.
I 2010 har vi konsentrert oss om å arbeide med å få
tillatelse til å utbedre hytta i Brucebyen. Søknad ble sendt
Sysselmannen i mai. Sysselmannen oversendte vår
søknad til Riksantikvaren med tilrådning om utbedring av
hytta.

Foto: Jørgen Haagensli.

Riksantikvarens vedtak kom i juli, og ga LRKH tillatelse til å gjennomføre følgende tiltak på
Forskerhytta i Brucebyen:
Å sette inn vindsperre i veggene på bygningen. Dette skal gjøres ved at bordene på
ytterrveggene demonteres forsiktig ved at spikrene trekkes ut. Dette skal kun gjøres av erfarne
håndverkere innen bygningsvern. Bordene skal etterpå monteres ved å bruke de samme
spikerhullene. Vindplaten og vindsperren skal være diffusjonsåpne; Materialet skal avklares
med Sysselmannens kulturminnerådgiver for bygningsvern.
Døren restaureres ved demontering og gjenoppbygging med erstatning av enkelte bord der det
er nødvendig. Vinduet er under reparasjon og må settes inn igjen.
Arbeid med finansiering og utbedring av hytta er ikke iverksatt da situasjonen i Brucebyen er
endret etter at ”Russehytta” brant ned høsten 2010. Sysselmannen har bedt LRKH om å
avvente situasjonen inntil videre.

Valgkomité:
Komitéen har i år jobbet med flere alternativer for å finne ny korpsleder for LRHK. Vi trodde
en stund vi skulle klare det, men har måttet gå for et kompromiss. Vi har fått inn et nytt
medlem i korpset som skal fungere som trainee korpsleder. Dette vil forhåpentligvis gi oss en
arvtaker til neste år.
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 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.
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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
begynt å øve sammen med hverandre.

Aksjoner/utrykninger:
18.02.10: Leteaksjon Larsbreen.
Foto: LRKH.
06.03.10: Utkalt for å kjøre til Barentburg for å hente skadd
dame. Oppdrag avlyst da hun ble fraktet til sykestua i Barentsburg pga dårlig vær.
13.03.10: Skred i Hjortfjellet.
22.03.10: Henting av kvinne på Sukkertoppen.
10.04.10: Transport av Unis-gruppe ned fra Svalsat-veien. Merking av skavell/brink i
Fardalen.
21.12.10: Søk etter savnet turfølge fra Svea.
29.12.10: Kontroll av skred i Fardalen.

Påskeberedskap:
Vi har ikke hatt påskeberedskap i 2010, 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.

Beredskapsutvalg:
LRKH er medlem av beredskapsutvalget i Longyearbyen. Det var en del møter i
beredskapsutvalget våren 2010 i forbindelse med askeskyproblematikken.

Beredskapsenhet / feltsykehus:
Det er kjøpt inn 120 fjellduker, 120 liggeunderlag, fem
12-manns lagstelt med multifuel-ovn og to pyramide
toalett-telt til beredskapsenheten.
LRKH har mottatt tilskudd fra følgende bedrifter til
innkjøpet: kr 150.000 fra justisdepartementet, kr. 50.000
fra Store Norske, kr. 20.000 fra Sparebanken Nord-Norge,
kr. 10.000 fra AECO, kr. 10.000 fra Spitsbergen Travel,
kr. 10.000 fra Polar Star, kr. 10.000 fra Silversea og kr.
10.000 fra Lufttransport, til sammen kr. 270.000.
Svalbardbutikken har gitt 240 liter Imsdal vann, som vil
bli skiftet ut årlig.
Foto: Jørgen Haagensli.
LRKH har lagret et feltsykehus som tilhører UNN.
Utstyret kan benyttes ved behov.
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Hjemmeside:
Hjemmesiden (www.lrkh.no) er brukt aktivt i forbindelse med informasjon om medlemskveldene.
Vi har skrevet litt om hvem som holder medlemskvelden, tema for kvelden og om kvelden skal
ses i sammenheng med andre medlemskvelder. Hjemmesiden har vært besøkt flittig, vi har hatt
85.000 besøk siden 1. desember 2007. Det planlegges å gi hjemmesiden et ansiktsløft i 2011.

Kongsberg Satellite Services (K Sat):
Korpset har inngått avtale med Kongsberg
Satellite Services avd. Svalbard om å
gjennomføre skredfarevurdering i veien opp til
K Sat. Avtalen er videreført for sesongen 20102011.

Foto: LRKH

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 40.220.

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. Korpset arrangerte i juni grunnkurs bre etter NF sin standard.
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.

Daisy Bell rapport:
Våren 2010 ble LRKH kontaktet av LNS og
spurt om korpset kunne delta i utprøving av
Daisy Bell i områder rundt Longyearbyen.
Arbeidet er utføret. Det er skrevet en rapport
som oppsummerer erfaringene fra
utprøvingene.
Foto: Marcus Eckerstorfer.
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Status for mål satt for 2010:
1. Omorganisering av korpset, utdaningsplan:
• Er utført og fortsetter i 2011
2. Bedre inntjening av koordinator:
• Har blitt bedre pga Svalsat avtale
3. Bedre informasjonsflyt til hele korpset:
• Har blitt bedre.
4. NF-godkjent bre- og skredkurs for medlemmer:
• Har gjenomført NF godkjent brekurs.
5. LRKH som NF-godkjent kursarrangør:
• LRKH er blitt NF-godkjent brekursarrangør.
Foto: Jørgen Haagensli
6. Få på plass en permanent ordning for 30-timers førstehjelpkurs:
• LRKH har et godt samarbeide med NLA. Det gjenstår en formell avtale.
7. Tillatelse til å utbedre Brucebyen og restaurere Nordenskjoldtoppen:
• Vi har fått tillatelse til å utbedre Brucebyen

Mål for 2011:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ferdigstille omorganisering av korpsets utdanningsplan.
Bedre inntjening av koordinator.
Bedre informasjonsflyt til hele korpset.
Søke full NF-godkjening.
Opprette instruktørpool i forbindelse med NF godkjenningen.
Rydding og bedre organisering av lager og utstyr.
Bedre oppfølging av hyttene.
Omorganisere bilgruppa.

Avslutning:
2010 har vært et hektisk år med mye aktivitet.
Det sittende styret takker alle medlemmer og
samarbeidspartnere for innsatsen og godt
samarbeid.
Mars 2011
Jørgen Haagensli
korpsleder

Foto: Helen Sundstrøm
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Oppsummering av aktiviteten i LRKH 2001 – 2010.
2001:
•
•
•
•

Mister to korpsmedlemmer i snøskred.
Mange ekstreme redningsaksjoner.
Arbeidet med etablering av bre-gruppa blir påbegynt.
50 års markering på Huset. Presidenten Thorvald Stoltenberg, Ninni Stoltenberg,
distriktsstyret og mange flere kommer på besøk for å delta i feiringen.

2002:
• Jan Egeland kommer til årsmøtet.
• Blir tildelt korkepenger for en treårsperiode for etablering av koordinatorstilling.
2003:
• Begynner å sende medlemmer på fagkurs skred. Korpset stiller også med veiledere på
fagkurs skred.
• Jonas Gahr Støre kommer til årsmøtet.
• Hjelpekorpsets Arctic Truck blir bygd.
• De første forsøkene på å etablere en skredgruppe blir gjort.
2004:
• Bilgruppa blir etablert.
• En mann blir drept av skred.
• I løpet av ett døgn i påsken har korpset 11 redningsaksjoner og bistår 43 stk. I løpet av
dette døgnet blir det kjørt ca 5.700 km med snøscooter.
• Mens det står på som verst med redningsaksjoner blir det bestemt at korpset og SMS
skal samlokaliseres.
• Skredgruppa blir etablert høsten 2004. Det blir kjøpt inn utstyr til gruppa.
2005:
• Skredgruppa arrangerer veiledersamling. Veiledersamlingen fungerer som et mini
fagkurs skred for skredgruppa.
• Starter bygging av nye lokaler i sjøgarasjen.
• Starter utdanning av 9 stk breinstruktører /breførere.
2006:
• Mottar Tyromont heisebåre og Aquasaver NLA. Kjøper inn tau- gevær.
• LRKH er med på å sikre filmteamet under innspillingen av filmen True North på
Sveabreen. Også Hollywood-skuespillere er med.
• Flytter inn i nye lokaler som blir åpnet av justisminister Knut Storberget.
• Under åpningen tildeles korpset 500 000 kr i korkepenger. Begynner å sende
medlemmer ned til Finse på vinter A
2007:
• Korpset stiller med veiledere på Vinter A Finse og fagkurs skred.
• Innkjøp og montering av utstyr i LRKH sine nye lokaler.
2008:
• Alle som begynte på breinstruktør-utdanningen har nå fullført og bestått eksamen
• Korpset får digitalt kartverk av Norsk polarinstitutt.
• Korpset får egen hjemmeside.
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2009:
• Henter opp Manuel Genzwein (spesialist på sender / mottaker-elektronikk) og Berndt
Zehetelitner (redningsmann fra Bayern som lærte oss å bruke recco) for å kjøre
skredkurs for skredgruppa.
• Starter høsten 2009 arbeidet med en ny aktivitetsplan og utdanningsstige i korpset.
• Inngår avtale med Svalsat om ukentlig skredfarevurdering av Svalsatveien i
vinterhalvåret.
• Som følge av avtalen med Svalsat har koordinator nå 80 % stilingsandel.
2010:
• Korpset arrangerer kurs i skredfarevurdering i samarbeid med Svalsat og NGI.
• Korpset søker og blir godkjent brekursarrangør av Norsk Fjellsportforum
• Korpset skaffer penger til å kjøpe inn utstyr (telt, ovner, jervenduker, sitteunderlag) til
mellomlagring av 400 personer i et par døgn ute i felt.
• Starter med ny aktivitetsplan kalt Vinter B Svalbard.
• Arrangerer 40 timers førstehjelpskurs for medlemmene i samarbeid med NLA
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