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Innledning:
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps (LRKH) er et kjent navn i Longyearbyen. 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
Svalbard ved behov. LRKH har 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 arbeid..
3. Fremme interesse for friluftsliv.

Styret har i 2009 hatt følgende sammensetning:
Korpsleder
Administrativ leder
Operativ leder
Vara operativ
Materialforvalter
Styremedlem
Styremedlem
1. Vara
2. Vara
Regnskap
Revisor

Jørgen Haagensli
Elin Dolmseth
Harvey Goodwin
Sveinung Toppe
Kai Johannessen
Arne Sivertsen
Paal Myrvold
Tore M Hoem
Malin Persson
Svalbard regnskap, Longyearbyen
Lene Villumsen

Styret:
Styret har hatt 5 styremøter i perioden. Det har vært noe variabelt fremmøte av
styremedlemmer til styremøter og medlemsmøter. Styret har fått tilsendt info-e-poster en gang
i kvartalet som oppsummerer aktiviteten i korpset. Styret har forøvrig kommunisert godt
mellom møtene via e-post.

Foto: Rico Behlke. Brekurs Ny Ålesund
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Koordinator:
Koordinatorstillingen er på 60 % og har kontordag tre dager i uken. I 2009 har det vært to
koordinatorer ansatt. Bjørn Evensen sluttet i stillingen juni 2009, Rico Behlke tiltrådte
stillingen i september. 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 kurskvelder for egne medlemmer er også en viktig oppgave.
Medlemskveldene arrangeres hver mandag fra september til april, koordinator legger til rette
for disse kveldene. I tillegg skal koordinatoren ha et overblikk over hva som foregår av
aktivitet i de forskjellige spesialgruppene i korpset. Tilrettelegging av interne og eksterne kurs
og andre aktiviteter er også viktig. Koordinator har fulgt opp og tilrettelagt for brekurs (Rico
har deltatt som instruktør på brekurs i Ny Ålesund), 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. Koordinatorstillingen er en allsidig og morsom jobb med mange
utfordringer.

Økonomi:
Økonomien for 2009 har vært grei, men korpset er i en sårbar situasjon, da hovedinntektene
våre kommer fra tilskudd fra bl.a. korkepengeordningen og inntekter fra div. inngåtte leieavtaler med begrenset varighet. Vi jobber med 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.

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 2009. Det er inngått avtale om
vedlikehold av it-utstyr. Det er videre inngått avtale om oppgradering av elektrisk anlegg og
montering av dusjkabinett på toalettet. Arbeidet gjennomføres i 2010.

Medlemstall:
Det er 216 betalende medlemmer. Ca 60 av
medlemmene er aktive medlemmer.

Medlemsmøter:
Det er ca 150 aktivitetsenheter i korpset hvert
år. Vi har medlemsmøter som er åpne for alle
hver mandag fra september til mai. På første
møte høsten 2009 hadde vi ny
oppmøterekord, med 46 frammøtte.
Spesialgruppene øver hver fjortende dag i
vinterhalvåret. I tillegg deltar gruppene på
kurs, tilstelninger, lokale arrangement og
møter.
Foto: Trond Aagesen. Breøvelse september 2009.
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Nytt utstyr:
Kart, batterier til vhf-radioer + vanlige batterier,
søkestenger, vannkokere, snow-kit,
sender/mottaker, reservedeler til enfot,
scooterslede, Garmin 276c-gps-er, zargesboks,
hjelmer, stegjern, primuser, breøkser, spader, telt,
recco-detektor, breutstyr, ståltermoser,
oppgraderingsboks til sender/mottaker, sekker til
bregruppa, bag-er til bre- og bilgruppa. I tillegg er
det utført vedlikehold på bilen.
Kurs/utdanning:
Skredkurs for skredgruppa med fagfolk fra
Tyskland og Sveits, brekurs for medlemmer i
LRKH, dagskurs for bregruppa med instruktører
fra NORTIND, ett medlem har vært på A-kurs på
Finse, to medlemmer har vært på fagkurs skred.
LRKH har i 2009 holdt 2 førstehjelpskurs for
eksterne, ett på 30 timer og ett på 8 timer, holdt
brekurs for innbyggerne i Ny-Ålesund, skredkurs
for ansatte i Store Norske, for ansatte ved K-Sat,
for elevene ved vg. avdeling ved Longyearbyen skole og for mannskap på KV Svalbard.
Bregruppa:
En helg i februar var sju stykker fra bregruppa på breøvelse på Sveabreen. Øvelsen var lagt
opp mot ferdsel på snødekt bre og de utfordringer dette innebærer. Det ble trent på ferdsel
med pulk, og heiseteknikker i forhold til dette.
Bregruppa hadde i april et dagskurs der 7 fra bregruppa og 5 eksterne ressurspersoner fra
NORTIND deltok. Vi trente uten tungt heiseutstyr på mer kompliserte brerednings-scenarier
og improvisert kameratredning uten breutstyr.
I august stilte gruppa med veiledere og utstyr
på Ungdomscampen som Longyearbyen
lokalstyre Kultur- og fritidsforetaket
arrangerte på Nordenskjoldbreen. Gruppa
tok med 40 ungdommer ut på brevandring
over to dager.
I september hadde vi breøvelse på
Nordenskjoldbreen. I oktober hadde
bregruppa en helgeøvelse på Prins Karls
Forland og bregruppa stilte med 3
instruktører på brekurs i Ny Ålesund.
Gruppeledere: Sigmund Andersen og Thomas Hukkelås.
Foto opp til venstre: Rico Behlke. Foto ned til høyre: Trond Aagesen.
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Skredgruppa:
Skredgruppa har hatt samlinger hver 14. dag fram til
mars 2009. Det er også gjennomført samlinger høst
09. 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 har nedfelt en del krav til deltakerne i gruppa, blant annet at faste medlemmer skal ha
fagkurs skred, frammøte mer enn 50 % og noen andre ”bør”-krav.
Gruppa stod som arrangør av S/M, Recco og søkemetode-kurs i februar 2009 hvor det var
deltagere fra Sysselmannen, Kystvakta, Airlift og skredgruppa.
Instruktører var spesialister fra Tyskland og Sveits. Kurset ble avsluttet med en felles
skredøvelse 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.
Gruppa ble kalt ut til den fatale skredulykka på Hiorthfjellet for å bistå redningsarbeidet.
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.
Trening for inneværende sesong (09/10) ble startet med heisetrening samme dag som det
første skredet med en skredtatt ble utløst ved Sarkofagen. Treningen var utbytterik.
Gruppeledere: Arne Sivertsen og Stein Tore Pedersen
Bilgruppa:
Gruppa hadde første møte i oktober denne
høsten, og det dukka opp fem gamle og tre
nye til bilgruppa. Vi presenterte bilgruppa til
de nye og vi snakket litt om hva vi hadde
gjort våren 2009. Resten av kvelden ble
brukt til å vise fram utstyret og bilen. De tre
nye kjørte en tur med bilen, mens resten
brukte tiden til å se over litt utstyr og sette
opp en aktivitetskalender for vinteren. En del
utstyr må kjøpes inn og det må utføres
service på bilen.
Bilgruppa skal prøve å få tillatelse til flere
kjøreruter av Sysselmannen (Svea, Barentsburg og Fredheim i mørketiden kan være noe å
jobbe mot).
Foto opp til venstre: Martin Indreiten. Foto ned til høyre: Per Krokan
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På gruppemøtet i november gikk vi gjennom skifte av hjul. Vi så behov for noe nytt utstyr,
som en ”latmannsarm” til å løsne hjulmutterne med og en luftpistol med manometer slik at det
er lettere å få rett lufttrykk i dekkene. Oppgaver ble fordelt, det er bra motivasjon i gruppa og
alle har lyst til komme ut på kjøring.
Sist i november deltok leder av gruppa på samling for ambulansepersonell i regi av Røde Kors
på Gardermoen. Vi var invitert for å gi informasjon om LRKH og bilgruppa.
Samlingen hadde veldig mange interessante foredrag å høre på, og vi holdt et tre kvarters
foredrag om LRKH og om korpsbilen (Arctic Truck) og til slutt om redningsaksjoner på
Svalbard.
Det var veldig nyttig å treffe organisasjonen vi jobber opp i mot, og det ga mange nyttige ting
å tenke på. Bilgruppa bør vurdere om det skal opprettes kontakt med off-road-klubben i
Tromsø, der nyttige tema kan være kjøreteknikk og utstyr til bilen.
I desember var det gjennomgang av gps, radio og iridium som sto på programmet. Ruter og
tracklogger ble gjennomgått. VHF-radio og iridiumtelefon ble sjekket.
Gruppa har byttet ut zarges-kassene med hensiktsmessige bag-er. Første-hjelpsbag-en er på
lån fra Longyearbyen sykehus.
Gruppa har hatt en utrykning til Helvetia med bil. Bilen var med på katastrofeøvelsen ved
Gruve 7. Gruppa stilte som førstehjelpspersonell på skimaraton og på Spitsbergen maraton.
Gruppeleder: Arne Bergdal.
Markørgruppe:
Ved forrige årsmøte ble markørgruppa
offisielt opprettet som undergruppe av
LRKH.
Markørgruppa har deltatt i tre spennende
øvelser i året som gikk. Øvelsene er avholdt i
samarbeid med LRKH, sysselmannen,
sykehuset, brannvesenet, SNSK og Avinor.
Og for første gang ble gruppa spurt om å
delta i en øvelse i Svea for Store Norske. 7
forventningsfulle markører og sminkører
reiste over til Svea, 4 med helikopter og 3
med fly. I Svea stilte også 3 fra Store Norske opp som markører. Øvelsen ble vellykket og det
ble høstet mye skryt etter deltagelsen.
Den største øvelsen var katastrofeøvelsen ved Gruve 7, der gruppa stilte med 23 markører i en
bussvelt utenfor veien.

Foto: Silje Våtvik
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En annen større øvelse ble arrangert på flyplassen i
regi av Falck Nutec. Et flyhavari ble simulert og vi
stilte opp med markører i form av pårørende på
flyplassen og skadde passasjerer på ulykkesstedet.
Skadesminkør Unni Gran som tidligere har
gjennomført skadesminkekurs for oss, kom opp fra
fastlandet for å bistå oss i sminkingen og stilte selv
som markør. Nytt for oss var at mange barn deltok
og et par av foreldrene ble også med. Det ble høstet
nye og positive erfaringer etter denne øvelsen.
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.
Markørgruppa har fortsatt store potensialer. 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
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 et år. Høsten 2009 ble det
gjennomført to turer: I september gikk turen
opp Tverrdalen, over Platåfjellet og ned ved
Varden. 14 personer deltok på en flott høsttur
i fint, men noe kaldt vær. I oktober gikk turen
til minnesmerket etter Operafjell-ulykken. 6
personer deltok på en trivelig tur i godt
turvær. Turgruppa har ei utvida forståelse av begrepet tur, dvs. at turene også kan være
opplevelses- og kunnskapsturer i tillegg til turer av mer fysisk karakter som for eksempel
fotturer og skiturer. Turgruppa har som mål å gjennomføre flere turer våren 2010, og håper
mange har lyst til å være med på tur. Send gjerne forslag til turer til LRKH.
Gruppeleder: Elin Dolmseth.

Foto opp til høyre: Silje Våtvik. Foto ned til venstre: Elin Dolmseth.
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Hytteutvalg:
LRKH disponerer per dato 3 hytter:
Reindalshytta. Hytta leies ut til medlemmer. I 2009 har medlemmene benyttet hytta i alt 39
døgn og Unis/NINA i alt 12 døgn. Det har de seneste årene blitt mer bruk av hytta, spesielt på
vinteren, og vi oppfordrer våre medlemmer
til å benytte seg av dette gode tilbudet.
I oktober 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 i hht
Miljøvernloven og i dårlig teknisk stand.

Spesielt Brucebyen fremstår i dag som et
virkelig ”Villa gjennomtrekk”. Det har i løpet
av året vært avholdt møter med
miljøvernavdelingen hos Sysselmannen hvor
målet har vært å få tillatelse til opprustning av
hyttene. Dette er helt nødvendig for at vi skal
kunne bruke hyttene. Vi jobber videre med
sakene og håper på et positivt resultat til slutt.
Det er avtalt flere møter og befaring på
hyttene i 2010.
Leder for hytteutvalg: Per Krokan
Valgkomité:
Den største utfordringen for komitéen har igjen vært å finne en ny leder for LRKH. Dette har
vært en oppgave vi har prøvd på i flere år uten å lykkes. Å finne noen som kan vise den
interesse og engasjement vi gjerne vil ha, viser seg å være vanskelig.
De andre representantene av styret stiller alle til gjenvalg.
Nytt av året er innføringen av registrert/statsautorisert revisor. Siden det ikke er noen på
Svalbard med denne kompetansen har vi blitt nødt til å henvende oss til fastlandet for å finne
dette. Valget har da falt på registrert revisor Halvor Ringstad fra Harstad som har tilknytning
til Svalbard Regnskap.
Komitéen har i år forsøkt å benytte hjemmesiden til LRKH til å oppfordre medlemmer til å
stille til valg og for å gi forslag til vervene som skal besettes. Dette har fungert, men vi håper
dette vil gi større respons i fremtidige år.
Komitéen har i år som i fjor bestått av 3 faste medlemmer og en vara.
Leder for valgkomiteen: Kim Olsen.
Foto: Per Krokan
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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 og samøve med hverandre.
Aksjoner/utrykninger:
14.03.09: Skred Hiortfjellet.
26.03.09: 2 leteaksjoner mot Svea, 1 stk
savnet på vei fra Svea til Longyearbyen og
en gruppe på 10 stk meldt savnet på vei til
Svea.
27.03.09: Ny aksjon etter de samme 10 fra
dagen før.
07.04.09: Leteaksjon Camp Morton, utløst
nødpeilesender.
11.04.09: Transportoppdrag med Arctic
Truck i Helvetia-dalen.
13.04.09: Kontroll av snøskred på
Nordenskjoldtoppen.
05.05.09: Turistgruppe savnet på vei til Kapp Linne.
Påskeberedskap:
Vi har ikke hatt påskeberedskap i 2009, 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.
Beredskapsenhet (feltsykehus):
I desember ble det gjennomført møte med HF Nord og sykehuset i Longyearbyen der et av
temaene var gjennomgang / kontroll av utstyret i feltsykehuset og informasjon om LRKH. Det
er søkt om midler til innkjøp av lagstelt og fjellduker, da det pr i dag ikke finnes noe utstyr for
mellomlagring av folk ved en større katastrofe. Høsten 2009 ble ”Helsevenner” etablert. Dette
er en gruppe som består av 16 stk helsepersonell som kan være en ressurs ved større
katastrofer og hvis det skulle bli behov for feltsykehuset. LRKH har hatt møte med gruppen,
og tilbudt gruppen å komme inn under LRKH sin paraply, noe som vil være en fordel både for
”Helsevennene” og for LRKH.
Samband:
Det har vært store problemer med repeateren på Nordenskioldtoppen. I sommer hentet vi ned
alt utstyret, bygde ny sambandshytte og fikk ved hjelp av Airlift satt den ut på Håbergnuten.
Radiohytta er et samarbeid mellom Sysselmannen, Norsk Polarinstitutt og LRKH.

Foto: Trond Aagesen
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Hjemmeside:
Hjemmesiden (www.lrkh.no) har blitt 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. Dessuten er det satt opp
informasjonsplakater om medlemskveldene på UNIS, Svalbardbutikken, Lompensenteret, ved
Biblioteket, på Svalbardhallen og ved Longyearbyen skole. Det virker som den aktive
annonseringen gir effekt. Hjemmesiden har vært besøkt flittig, vi har hatt 49.000 besøk siden
1. desember 2007. Hjemmesiden vil få et ansiktsløft i 2010.
Digitale kart:
LRKH fikk installert digitale kart i februar
09. Korpset fikk også et komplett sett med
papirkart over hele øygruppa fra Norsk
Polarinstitutt. Det jobbes nå med å få til en
metode/programvare der vi kan laste GPSdata rett inn og ut av kartet slik at vi slipper å
bruke Ozi Explorer for å laste inn og ut data.
Brukerveiledningen blir oversatt til norsk i
løpet av våren. Får vi løst dette blir kartet et
fantastisk verktøy å bruke når LRKH har
redningsoppdrag eller jobber med skredfarevurdering.
Kongsberg Satellite Services (K Sat):
Korpset har inngått en avtale med
Kongsberg Satellite Services avd. Svalbard.
Avtalen går ut på skredfarevurdering i veien
opp til K Sat. Dette innebærer at korpset
utfører tilsyn på mandager og fredager. Ved
behov er vi der flere ganger i uken / flere
ganger om dagen.

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. Fondet består i dag av kr 32 422.

Foto: Sten Christian Pedersen (K Sat) og LRKH (kart).
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Oppsummering av mål for 2009:
1. Styret må bli bedre til å følge opp oppgavene sine.
Måloppnåelse: Styret har gjort en meget bra innsats gjennom hele året.
2. Bedre inntjening av koordinator.
Måloppnåelse: Her har vi fortsatt utfordringer som vi må følge opp.
3. Ta i bruk e-postadresser til styret og gruppene.
Måloppnåelse: Vil bli gjennomført i 2010.
4. Restarte turgruppa.
Måloppnåelse: Dette er utført.
5. Løse utfordringen med at andre aktiviteter vinner konkurransen i fht våre aktiviteter.
Måloppnåelse: Her har vi fortsatt store utfordringer.
6. Skredvarsling etter den internasjonale skredfareskalaen.
Måloppnåelse: Korpset bygger opp kompetansen innen skredfarevurdering.
7. Opprettelse av beredskapsgruppe / katastrofeenhet.
Måloppnåelse: Har hatt de første samtalene med ”Helsevenner”, der bl.a. drift av
katastrofeenheten har vært tema.
8. NF-godkjenning.
Måloppnåelse: Korpset får NF-godkjent brekurs våren 2010, men det er fortsatt langt
igjen til korpset er NF-godkjent kursarrangør.
Mål for 2010:
1. Omorganisering av korpset, utdaningsplan.
2. Bedre inntjening av koordinator.
3. Bedre informasjonsflyt til hele korpset.
4. NF-godkjent bre- og skredkurs for medlemmer.
5. LRKH som NF-godkjent kursarrangør
6. Få på plass en permanent ordning for 30-timers førstehjelpkurs
7. Tillatelse til å utbedre Brucebyen og restaurere Nordenskjoldtoppen
8. Føre samtaler med ”Helsevenner” om å ta ansvar for feltsykehuset
Avslutning:
Året 2009 har vært et hektisk år med mye aktivitet. Det sittende styret vil takke alle
medlemmer og samarbeidspartnere for innsatsen og godt samarbeid.
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