
Årsberetning 2003. 
 

For 
 

Longyearbyen Røde Kors hjelpekorps. 
 
 
 
 
 
Innledning. 
 
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps er stiftet den 22.11.54 som en direkte 
forlengelse av det tidligere Longyearbyen Røde Kors av 15.01.1951.  
 
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps (heretter benevnt som LRKH) er en alenestående 
spesialavdeling innen Norge Røde Kors 
LRKH er organisert under Troms distrikt av Norges Røde Kors, og under Troms D-råd for 
hjelpekorps. 
LRKH utgjør en viktig del av redningstjenesten på Svalbard, noe som er bevist ved flere 
anledninger. 
Korpset alarmeres av Sysselmannen på Svalbard, når etaten mener det er behov for våre 
tjenester. 
Vi har et godt samarbeid med Sysselmannen, både når det gjelder kurs og øvelser. 

 
 
Styret har i 2003 hatt følgende sammensetning. 
 
Korpsleder   Jørgen Haagensli. 
Adm / Kasserer   Katharina Storemark. 
Operativ leder   Henrik Törnberg. 
Vara operativ leder  Tore Magne Hoem. 
Depotleder   Svein Erik Pedersen. 
Styremedlem   Jørgen Stenvold. 
Styremedlem   Geir Hekne. 
1. vara    Monica Nybakken. 
2. vara    Jens Abild 
Regnskap.   Svalbard Regnskap, Longyearbyen. 
Revisor.   Svanhild Apeland, Longyearbyen. 



Styremøter, medlemsmøter, andre møter. 
 
Det har i løpet av året vært avholdt 6 styremøter og 24 medlemsmøter 
På medlemsmøtene har det i gjennomsnitt deltatt 15-25 medlemmer. 
 
 
Medlemsmøter. 
 
Korpset innledet året med møter annen hver mandag. Dette er endret til ukentlige 
møter slik at også pendlere skal ha anledning til på delta. En positiv sideeffekt av dette 
har vært økende oppslutning om møtene, og mer tid til så vel faglig som sosialt 
innhold. Dette er en høy møtefrekvens i forhold til andre lag og foreninger i 
Longyearbyen.  
Møtene arrangeres som temakvelder. Det kan dreie seg om førstehjelp påkledning, 
opptreden i felt, orientering, samband, besøk på helikopterbasen til Airlift, 
Sysselmannsetaten, sykehuset. opplæring på korpsets utstyr, korte kurs og lignende. 
 
 
Medlemstall. 
 
Siste opptelling viser at LRKH har passert 200 betalende individuelle medlemmer, 16 
bedriftsmedlemskap og 27 familiemedlemskap.2 av bedriftene har livsvarig 
medlemskap, dette er Store Norske og Svalbard Samfunnsdrift.  
Den aktive del av medlemsmassen teller nesten førti mennesker. Noe det er grunn til å 
være stolt av. 
 
 
Økonomi. 
 
Når det gjelder den generelle økonomien i LRKH vises det til regnskap som kommer 
som egen sak, umiddelbart etter denne årsberetning. 
 
Stiftelsen ”Handel med ansatte”, har opphørt i den form den hadde.  
Før HMA la ned sitt virke, ble det tildelt midler til større prosjekt. Av dette fikk 
LRKH 1 Mill. KR. Denne tildelingen viser at det blir lagt merke til hva LRKH står for 
i samfunnet. Denne millionen, som i mellomtiden er vokst til ca: 1,36 mill, er 
øremerket nye klubblokaler for hjelpekorpset, og kan ikke brukes til andre formål eller 
investeringer. 
Beløpet er plassert i Nordlandsbanken og hadde ved årets slutt ca 2,5 % rente. 
LRKH fikk i 2003 renteinntekter på kr 64.606,70. 
 
Det som kan tildeles vil fra nå av ligge under Longyearbyen Lokalstyre. 
LRKH ble i 2003 tildelt kr 145 000 til innkjøp av nytt utstyr og til fortsatt drift av en 
halv stilling 
I en kommentar til tildelingen sies det at: ”Longyearbyen Lokalstyre har konkludert 
med at man ikke ønsker å gi støtte til driftsmidler slik at man på sikt kan bli ufrivillig 
medansvarlig for drifta av de frivillige lag og foreninger som per i dag er etablert.” 
 
Lokalstyret er imidlertid oppmerksomme på LRKH´s betydning for samfunnet, og sier 
videre: ”Dette betyr at foreningen bør søke om midler til aktivitetene, og ikke særskilt 
til lønnsmidler.” Og videre: ”Longyearbyen lokalstyre er svært interessert i å støtte 
aktiviteten i LRKH, uten å skjele til hva overføringene går til.” 
 



Videre heter det at: ”Samfunns- og kulturutvalget forventer at virksomheter/offentlige 
organer som drar nytte av, og er helt avhengig av LRKH sin kompetanse, skal bidra 
med midler til drift av LRKH.” 
 
Nye klubblokaler. 
 
Det er rettet en henvendelse til Longyearbyen lokalstyre / SSD om overtakelse av den 
gamle brannstasjonen. Et bygg som vil være særdeles egnet for vårt formål som 
møtelokale, depot og garasje. Det vil bli gjort ytterligere fremstøt for å drøfte dette 
med SSD. 
 
 
Øvelser. 
 
Det har vært drevet øvelsesvirksomhet i mindre målestokk gjennom hele året. 
Korpset har ikke deltatt på noen større øvelse i 2003. 
Bregruppa har øvet jevnlig, alene og i samarbeid med Sysselmannen og Airlift. 
 
 
Kurs. 
 
Det er avholdt to brekurs i løpet av 2003. Bregruppa stilte som instruktører på det ene 
brekurset. De har også holdt kurs i Ny Ålesund. 
Det ble også arrangert skredkurs i mars. Til skredkurset hadde vi instruktør fra 
fastlandet. Videre to førstehjelpskurs hvor Longyearbyen sykehus og Airlift stilte med 
instruktører. 
 
 
Nytt utstyr / Investeringer. 
 
Det vesentligste på utstyrsfronten i år har vært anskaffelsen av en terrenggående 
redningsbil. Denne er utrustet med sambands- og navigasjonshjelpemidler i tillegg til 
omfattende akuttmedisinsk- og redningsutstyr. 
Vårt fremste ønske med denne anskaffelsen er at ulykkesrammede skal få raskere og 
bedre hjelp.  
 
Samband. 
 
Det ble i 1999 bygd opp ny repeatersentral på Skolten. LRKH har fått som gave en 
repeater fra Telenor. Det arbeides med frekvenssøknad til Post og Teletilsynet, og 
repeateren vil bli montert i avsatt plass når dette er klart. I dag låner vi frekvens av 
Svalbard Samfunnsdrift.  
LRKH har fått tillatelse til å programmere inn maritime frekvenser samt redningskanal 
10 på radioene. Dette er nå gjort..  
Det arbeides fortsatt med egen repeater på skolten, men vi venter ennå på avklaring 
rundt frekvens- og plasseringsspørsmålet. 
I forbindelse med korpsets jubileum ble vi av Telenor Svalbard gitt tilsagn om en 
mobil VHF sender/mottaker og to stk handapparater. Mobilstasjonen er montert i 
redningsbilen. Handapparatene ønsker vi å få byttet i to IRIDIUM telefoner. Dette er 
tatt opp med Telenor. 
 
Hytta i Reindalen. 
 
Høsten 2003 ble det arrangert tur til hytta. Turen gikk med Airlifts Superpuma, og var 
en dugnadstur med formål og ha opprydning innvendig og utvendig, og diverse 



gjenværende reparasjoner etter Isbjørnbesøk sommeren 2002. Hytta har også vært på 
utleie til UNIS. 
Aktive medlemmer kan ved henvendelse til depotleder låne hytta, men det er et vilkår 
at de som besøker hytta selv har med fyringsved og parafin 
 
 
Hytta på Nordenskjoldtoppen. 
 
Sysselmannen tok på seg oppgaven med å reparere takstoler og lage nye dører 
innvendig i 2001. Det har heller ikke i år vært nevneverdig fremgang i saken. 
Det samme er også tilfelle vedrørende hytta i Brucebyen 
. 
 
Påskeberedskap. 
 
Under årets påskeberedskap ble det stasjonert et vaktlag på Fredheim fra Skjærtorsdag 
til 2. påskedag. 
Påsken forløp uten uhell, noe vi er tilfreds med. Tiden på vakt ble benyttet til faglig 
oppdatering av mannskapene. 
For kommende påske er det et mål å stasjonere ut vaktlag både på Fredheim og i 
Reindalen. 
 
 
Alarmer / Utrykninger / Syketransport i felt. 
 
I alt seks ganger ble korpset anmodet om assistanse i forbindelse med søke- og 
redningsoppdrag i løpet av 2003. Vi var heldigvis forskånet fra de store ulykkene, selv 
om loggføringen nok en gang røper at klimaet representerer store utfordringer. Ved ett 
tilfelle hadde man to samtidige aksjoner gående.  
 
 
Andre Røde Kors aktiviteter 
I forbindelse med situasjonen i Irak i begynnelsen av året, ble det etter initiativ fra en 
gruppe personer i Longyearbyen startet innsamling. Korpset stilte med materiell, og 
innsamlingsresultatet ble vel 21.000 kroner som ble overført Norges Røde Kors. 
 
 
Avslutning. 
 
Det sittende styret har fungert meget bra og har gjort god jobb. Samarbeidet har vært 
godt, og det er mitt ønske er at flest mulig blir sittende slik at de kan videreføre 
arbeidet og gi kontinuitet i styret.  
 
 
Longyearbyen 17. februar 2004 
 
 
  For  
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps. 
 
 

Jørgen Haagensli. 

 Sign. 
 


