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Innledning: 
 
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps (LRKH) begynner og bli et vel 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. Dette er bevist ved flere anledninger 
LRKH alarmeres av Sysselmannen på Svalbard, når de mener det er behov for det. 
LRKH har et godt samarbeid med Sysselmannen, Airlift, brannvesenet og sykehuset. Som er 
viktige medspillere for oss. 

 
LRKH hovedoppgaver er å drive:  
 

1. Frivillig redningstjeneste. 
2. Forebyggende arbeide. 
3. Fremme interesse for friluftsliv.  

 
Styret har i 2004 hatt følgende sammensetning: 
 
Korpsleder   Jørgen Haagensli 
Administrativ/kass  Katarina Storemark 
Operativ Leder  Henrik Tørnberg 
Vara operativ    Tore Magne Hoem  
Materialforvalter  Svein Erik Pedersen 
Styremedlem   Jørgen Stenvold 
Styremedlem   Geir Hekne 
1. Vara    Kai Johannesen 
2. Vara    Jens Abild   
Regnskap   Svalbard regnskap Longyearbyen 
Revisor   Mona Klingenberg Hilde Kristin Fredriksen 

 
Styret: 
 
Styret har samarbeidet og fungert meget bra i 2004. Operativleder og materialforvalter har falt 
fra pga nedreise. Det har vært 8 styremøter i året som har gått.  
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Halvstilling: 
 
Medarbeideren i halvstiling gjør en meget bra jobb. Uten denne har vi ikke kunnet hatt det 
aktivitetsnivået vi har hatt det siste året. En prioritert oppgave i det kommende året vil være 
og finne midler til og opprettholde denne. 

 
Økonomi: 
 
Økonomien i korpset har vært grei i 2004. Noe som gir stor handlefrihet og stort spillerom. 
Det som blir en økonomisk utfordring for styret er å finne midler til å beholde halvstillingen. 

 
Medlemstall:  

 
I 2004 hadde LRKH 204 betalende medlemmer, 16 bedriftsmedlemskap, 27 
familiemedlemskap. Vi har også 10 medlemmer i bregruppa, og en ny opprettet skredgruppe 
med ti medlemmer. Det er også en ”bilgruppe” bestående av seks medlemmer som driver 
egentrening på kjøring med vår terrenggårende bil. Dette gjør at vi er 40 til 50 aktive 
medlemmer. Noe som er meget bra for en liten lokalavdeling. Vi må nok til de større byene 
for å finne tilsvarende. 

 
Medlemsmøter: 
 
Styret valgte høsten 2003 å utvide møteaktiviteten fra annenhver mandag til hver mandag. 
Dette ble en så stor suksess at vi valgte og følge på med faste kvelder for Bregruppa, 
skredgruppa og bilgruppa fra høsten 2004. Dette medfører til sammen 70 kvelder med 
aktivitet i LRKH igjennom sesongen. Dette er en usedvanlig høy møtefrekvens i forhold til 
andre lag og foreninger i Longyearbyen. Det har i snitt deltatt 15–25 medlemmer på 
medlemsmøtene. I tillegg til dette kommer styremøter, redningsaksjoner, kursvirksomhet, og 
ulike arrangement vi stiller som førstehjelpere på. 

 
Bregruppe: 
 
Bregruppa har hatt ca 8 øvelser sist sesong. Gruppa fikk en hektisk sesongavslutning med 
mange redningsoppdrag. Bregruppa hadde besøk av Karg og Tromsø Røde Kors for demo av 
bregruppas arbeid og utstyr med tanke på et videre samarbeid. Intensjonen var å få til et 
samarbeide med hverandre og årlig felles øvelse som går på rundgang hvert år. I den 
forbindelse var en representant fra bregruppa observatør under en redningsøvelse i 
Henningsvær. Hvor vi oppnåde status som observatør til Karg sine øvelser og styremøter. 
Bregruppa har grunnet nedreise fått en ny ledergruppe. Som består av Geir Arne Månum, 
Fred S Hansen og Tore Hoem 
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Skredgruppe: 
 
LRHK prøvde våren 2004 å dra i gang en skred gruppe. Dette grunnet at mange var tatt av 
skred de siste årene. Vi fikk samlet 10 stk resurspersoner fra korpset og utenforstående til 
oppstart av denne gruppen. Gruppen gjennomførte to infomøter våren 2004. Korpset hadde 
kjøpt inn Barywox antenne til helikoptersøk, Barywox antenne til bakkesøk og Recco 
motager. 10 stk Ortowx sekker og 10 stk spader. Oppstart ble det 12.10.04 med info om 
gruppa og hva den skulle drive med. Hensikt med gruppen er å være en førsteinnsatsgruppe 
ved skredulykker, samt lede større skredaksjoner når resten av redningsmannskapet kommer 
etter. Gruppa har hatt seks samlinger høsten 2004. Hvor gruppa har trent på redningsteknikker 
opp i mot skred. Det har vært godt oppmøte av medlemmene og sterkt engasjement. 
Manglende utstyr er kjøpt inn slik at alle 10 får sin personlige sekk som står ferdig pakket på 
depotet. Gruppa har utarbeidet et forslag til målsetting og hensikt med gruppa som er sendt 
over til styret for godkjenning. Nivået på gruppemedlemmene er ønsket lagt høyt. Dvs at alle 
som er deltakere i gruppa skal kunne inneha ferdigheter og faglignivå til å gå inn i rollen som 
fagleder skred. Ledere for gruppen er Martin Indreiten, Trond Strugstad og Tor Hoem. Egen 
sak vil bli lagt frem på årsmøte hvor vi ønsker en prøveordning med gruppen for å se om dette 
er noe som skal opprettes permanent.  

 
Bilgruppe: 
 
Bilen har nå vært i bruk i et år. Mange har vært skeptiske til denne bilen, og til manges 
forargelse har den vist seg å være til uvurderlig hjelp under aksjoner. Sysselmannen er meget 
godt fornøyd med bilen. Bilgruppa ble startet opp våren 2004. Med 5 stk medlemmer. Gruppa 
fikk dispensasjon til å trene inne ved gruve 6 og trasen Todalen - Gangdalen til Røde 
Korshytta. Det ble avhold kurs med instruktør fra Island i solfestuka. I høst fikk vi innvilget 
generell dispensasjon til å kjøre i doser trasen Todalen - Gangdalen med mindre avstikkere. 
Bilen blir også brukt ved tilstelninger og arrangement som Svalbard maraton. Samt jobb bil 
for halvstillingen. Ledere for gruppen er Kai Johannesen og Tore Hoem. Egen sak vil bli lagt 
frem på årsmøtet, hvor vi ønsker en prøveordning med gruppen. For å se om dette er noe som 
skal opprettes permanent. 

 
Øvelser: 
 
I februar ble det avholdt en scooter/førstehjelp/sambandsøvelse hvor vi var ute en hel kveld i 
Fardalen. Øvelsen ble gjennomført med bra kvalitet fra medlemmene som deltok. Vi avholdt 
også en øvelse med søk i terrenget med scooter. Det var svært realistiske værforhold denne 
kvelden, noe som gav en god læreeffekt. I september deltok vi som markører på en 
katastrofeøvelse/bussulykke der alle redningsinstanser i Longyearbyen deltok. Bregruppa 
gjennomførte 4 redningsøvelser ute i felt. 
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Kurs: 
 
Det er i 20004 avholdt følgende kurs: Kurs for bilgruppa i terrengkjøring og vedlikehold av 
bilen. Skredkurs for hele korpset. Det er gjennomført brekurs og et førstehjelpskurs. 
Undertegnede har vært nede og undervist på fagkurs skred samt en fra korpset var deltager.  

 
Sosiale tilstelninger: 
 
Sommeravslutning ble avholdt på vestpynten med grillmat på menyen. Julebord ble avholdt i 
november oppe på skytterhuset. Ellers har vi sosialkvelder med kaffe og vafler ca hver fjerde 
uke. Det hadde vært ønskelig med en arrangementkomité som hadde fått tak i 
foredragsholdere til sosialkveldene, som også kan være ansvarlig for festlige anledninger. 
Julebord, avslutningsfester osv. 

 
Påskeberedskap: 
 
Påskeberedskap ble gjennomført på Fredheim. Det er meget vanskelig å få folk til å stille opp 
på dette og hvis det ikke bedrer seg bør det vurderes å ikke ha påskeberedskap. 

 
Aksjoner/utrykninger: 
Sum utrykninger 2004: 14 totalt. Vi deltar i snitt i ca seks redningsaksjoner hvert år. I år ble 
det hele ti redningsaksjoner. Fire ganger har vi vært og sjekket ut skred, uten at det var behov 
for å lete etter savnede. Vi hadde en større skredulykke i Mälardalen hvor hele korpset var i 
bruk. Det er også en myte at det er bare turister som er savnet. Antall aksjoner fordeler seg 
noenlunde likt på fastboende og tilreisende. Påsken 2004 var den mest hektiske vi har 
opplevd. I løpet av tjuefire timer hadde vi like mange aksjoner her oppe som resten av Norge 
hadde i påsken. Påsken ble avsluttet med en større leteaksjon på Lomonosovfonna der 
bregruppa deltok fra LRKH. 
Det ble i løpet av påsken 2004 kjørt ca 5700 km med scooter. i forbindelse med 
redningsaksjoner. 
LRKH har i løpet av våren jobbet ca 2100 timer vederlagsfritt i forbindelse med 
redningsaksjoner.  

 
Samband: 
 
Vi fikk en stk Iridium telefon fra Telenor. Vi venter fremdeles et stk repeater oppe på skolten. 
Dette var en gave som vi ble lovet for et par år siden av Telenor. Vi har vært i kontakt med 
Telenor om å få 2 stk satellittelefoner i stedet for repeateren. 
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Nytt utstyr/innvesteringer:  
 
Det er erstattet utstyr som ble borte/mistet under leiteaksjonene sist vinter. Dette var utstyr for 
40 000,- kroner. Dette ble erstattet av HRSN. Tap av utstyr på denne måten er noe vi må 
skjerpe inn på for vi kan ikke forvente å få erstattet slike summer hver gang. 

 
Innkjøpt utstyr: 
 
I 2004 er det kjøpt inn følgende utstyr til LRHK. Barywox antenne helikopter, Barywox 
antenne bakke, Recco motager, 10 stk sameanleggbare stålspader, 10 stk Ortowox ryggsekker, 
10 søkestenger, 20 stk Pieps S/M, 15 stk termos, LRHK merkemateriell, 15 rescue 
jervenduker, 10 Hodelykter, 20 søkestenger, 10 kniver, 15 strobe ligth, effekt chip til bilen 
samt dekkspaker, lappesaker og noe verktøy for reparasjon i felt, nødutstyr til bregruppa 
levert i januar 2005,  

 
Nye Lokaler: 
 
Etter påskens store antall aksjoner så Sysselmannen (SMS) et behov for å samlokalisere SMS 
og LRKH. Dette for å få en bedre og mer effektiv redningstjeneste samt mindre tap av utstyr. 
Dette tilbudet fra SMS bør vi takke ja til. Vi vil få rundt 400 m2 i de nye lokalene. Dagens 
lokaler er for alt for små og dårlig egnet til å undervise i. Kort sagt de er ikke egnet til vårt 
formål. 
 

Hytter:  
 
Korpset har tre hytter. En i Reindalen en på Nordenskjoldtoppen og en i Brucebyen. Hyttene 
er lenge blit forsømt dels skyldes dette økonomi. Dels at det har vært viktigere å prioritere 
beredskapen til LRKH. Dette er noe vi bør ta tak i løpet av året. Med og opprette en 
hyttekomite som har ansvar for vedlikehold av hyttene. Og få en bruksrett på hytta i 
Brucebyen. 

 
Stian Daldorffs ettersøksfond: 
 
Fondet har et eget styre bestående av Korpsleder og Lisbeth Daldorff som faste medlemmer 
og en og en valgt styremedlem Frank Rosø. Styret avgjør når det skal brukes penger i fra dette 
fondet. Fondet har så langt ikke vært i bruk. 
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Mål for 2005: 
 
Målsetting for 2005 bør være: 

1. Få til permanent drift av halv stilling. 
2. Personlig utstyr til bregruppe. 
3. Hytte utvalg. 
4. Kompetanseplan for medlemmene.  
 

Avslutning:  
 
Det sittende styret har fungert meget godt og har gjort en veldig bra jobb. Samarbeidet har 
vært bra, og det er mitt ønske at flest mulig blir sittende slik at de kan videreføre arbeidet og 
gi kontinuitet i styret. 

 
 
 
 
 
Longyearbyen 27.02.05 

 
For  
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps 

 
 
Jørgen Haagensli 


