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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. 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 alle 
er viktige medspillere for oss. 
 
LRKH hovedoppgaver er å drive:  
 

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

 
Styret har i 2005 hatt følgende sammensetning: 
 
Korpsleder   Jørgen Haagensli 
Administrativ/kass  Katarina Storemark 
Operativ Leder  Tore Magne Hoem 
Vara operativ    Arne Sivertsen 
Materialforvalter  Kai Johansen 
Styremedlem   Katrine Strøm 
Styremedlem   Geir Hekne 
1. Vara    Pål Myrvold 
2. Vara    Jens Abild   
Regnskap   Svalbard regnskap Longyearbyen 
Revisor   Dagny Valaker. 
 
Styret: 
 
Styret har samarbeidet og fungert meget bra i 2005. Et styremedlem har falt i fra pga nedreise. 
Det har vært seks styremøter og tre info møter i styret i året som har gått. 

 
Halvstilling: 
 
Medarbeideren i halv stilling gjør en bra jobb. Uten denne har vi ikke kunnet hatt det 
aktivitetsnivået vi har hatt de tre siste årene. Dette er det første året vi driver stillingen med 
egne midler. Halvstillingen er nødvendig for å oppretthold de inntektene som vi i dag har. 
Den klarte også å øke salget av materiell og tjenester. 
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Økonomi: 
 
Økonomien i korpset har vært stabil i 2005 noe som gir en del handlefrihet og spillerom, men 
økonomien er sårbar fordi vi er avhengig av tidvis tilfeldig tildeling av midler gjennom 
korkepenge ordningen. Det blir en prioritert oppgave for Styret å overbevise lokalstyret om at 
de har et ansvar for beredskapen i lokalsamfunnet, og at vi derfor må få en stabil tilførsel av 
midler. En annen prioritert oppgave vil være å finne en mer permanent løsning på lønnsmidler 
til stillingen. 
 
Medlemstall:  
 
I 2005 hadde LRKH 219 betalende medlemmer, derav 15 bedriftsmedlemskap, 33 
familiemedlem skap. Av disse er det 40 til 50 stk aktive medlemmer. Dette er fordelt på 10 stk 
i brerdningsgruppe, 10 stk i skredgruppe, 8 stk i bilgruppe, 2 stk i fest og arrangement komité 
og 15 til 20 stk ordinære medlemmer. Dette er meget bra for en liten lokalavdelig vi og må til 
de største byene for å finne tilsvarende. 
 
Medlemsmøter: 
 
LRKH har vinteren 2005 ca 105 kvelder/dager med aktivitet i en eller annen form. Alle 
spesialgruppene øver for seg selv og har egene faste kvelder i mørketiden. I tillegg kommer 
redningsaksjoner og styremøter. Dette er en usedvanlig høy aktivitet i forhold til andre lag og 
foreninger i Longyearbyen. 
 
Bregruppe: 
 
Bregruppa har i dag 7 faste medlemmer, 4 aspiranter og 3 medlemmer som står på en 
reserveliste. I tilegg til dette kommer Sysselmannen og Airlift inn med mannskap. 
Aktiviteten i gruppa har vært god med brukbart oppmøte. Tema på øvingskvelder er: 
Grotteredning, grottevandring med rappell og klatring, taljedrag, to og trefot, bruk av meisel, 
skiturer og sosiale kvelder. 
Gruppa har i snitt 2 samlinger per mnd i perioden september – mars. Mange av bregruppas 
medlemmer deltok på et breinstruktørkurs høsten 2005. Dette var bra og gruppa fikk et meget 
positivt kunnskapsløft. Kurset ble etterfulgt av et grunnkurs bre for medlemmer av lokallaget 
med bregruppas medlemmer som hjelpeinstruktører. Bregruppa er en positiv gjeng som lærer 
mye av hverandre og har en egeninteresse for ferdsel i naturen. Dette ser vi godt på aktiviteten 
vi har hatt i mørketiden med tanke på private skiturer opp i fjellet og på Larsbreen. Ledere for 
gruppa har vært Geir Arne Månum og Fred S Hansen. 
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Bregruppa på metode/veilederkurs. Foto Brynjulf Eide 

 
Skredgruppe: 
 
Skredgruppa har i 2005 hatt en god aktivitet. I februar arrangerte skredgruppa veiledersamling 
for NRKH. Denne hadde 36 deltagere og arrangementet gikk meget bra. Deltagerne gav i 
ettertid gode tilbakemeldinger på oppholdet. Skredgruppa hadde meget bra utbytte av dette. 
Aktiviteten i gruppa fortsatte ut februar måned med møter ca annen hver tirsdag. Oppstarten 
på høsten skjedde medio oktober, med samme møteaktivitet som på vinteren. Gruppa har hatt 
13 kvelder med aktivitet ut fra egen terminliste i 2005. I tillegg kommer spesielle 
arrangementer og kurs. Gruppa har tilbudt byens befolkning innføringskurs i skredlære og 
bruk av S/M. Medlemstallet i gruppa er stabilt, men det har vært noe utbytting. Ved 
oppstarten i høst ble Arne Sivertsen valgt som ny leder. Helt sist på året ble gruppa benyttet til 
å gjøre en skredvurdering på SvalSat veien. Ledere for gruppa er Arne Sivertsen og Tore 
Hoem 
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Bilgruppe:  
 
Bilgruppa har også fortsatt aktiviteten fra året før, med litt flere faste øvingskvelder. 
Kjørekurs ble avholdt i mars med besøk fra fastlandet. Utover sommeren og høsten ble bilen 
komplettert med det utstyret som manglet og fremstår i dag som helt komplett, slik som 
gruppa ønsker at den skal være. Det siste som kom på plass var trekket som tetter kassen bak 
der en pasient kan ligge. Dette ble montert, testet og funnet tilfredsstillende. På høsten besøkte 
gruppa sykehuset og viste de ansatte der hvilke muligheter bilen har. De var enige om at den 
absolutt har et potensial og praktisk bruksområde som redningsbil. Det ble søkt om tillatelse  
til to dager med kjøring på barmark i elveleiet i Adventdalen, dette ble innvilget, og kjøringen 
fant sted i slutten av oktober. Det ble også søkt om tilsvarende kjøretillatelse som vinteren 
2005, og dette har vi også fått innvilget for 2006. Ledere for gruppa er fortsatt Kai 
Johannessen og Tore Hoem 
 
 

 
 
Bilgruppa øver på terrengkjøring. Foto Tore M Hoem 
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Arrangement/sosialgruppe: 
 
Denne gruppen ble startet etter årsmøtet i fjor. Vi bør finne et annet navn til gruppa da dagens 
navn ikke klinger så godt. Det har vært seks kvelder med foredrag/lysbilde/slideshow fra 
turer/opplevelser som noen av medlemmene har hatt, eks. klatretur i Peru, brekunnskaper fra 
en kommende geolog og lignende, i fast tradisjon med kaffe og vafler. Oppmøtet disse 
kveldene har vært veldig bra. Sommer avslutning ute på Vestpynten med grilling og julebord i 
familien Våtviks Barentsz Hus. Årets julebord ble i år basert mer på frivillig innsats til fordel 
for en lavere påmeldingsavgift. 30 medlemmer tok del i festligheten, hvor det ble servert god 
mat og drikke. Der var mange festlige innslag, deriblant en film basert på ”Livet i LRKH” vist 
på lerret. Alle gjestene ble aktivert via oppgaver på bordkortene og det ble en super kveld, i et 
koselig hus, i en liten snøstorm langt fra byens lys.  
Ledere for denne gruppa er Lisa Hasholt og Elise Strømseng 
 
 

 
 
Julebord i Barentz hus. Merete Storø 
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Markørgruppe:  
 
LRKH hadde bruk for markører under flere øvelser i fjor. Samt at de var med i et 
prøveprosjekt oppe på sykehuset i telemedesin. De utførte jobben meget bra og fikk veldig bra 
tilbakemeldinger i fra UNN. Dette resulterte i en nyopprettet markørgruppe. Ledere for 
gruppa er Sile Våtvik og Margit Dyrland. 
  

Hyttegruppe: 
 
LRKH hadde som målsetting for 2005 å få til en hytte gruppe. Hensikten var å vedlikeholde 
og drifte hyttene korpset har. Denne gruppa er under etablering. 
 
Øvelser: 
 
LRKH arrangerte og deltok i flere øvelser året 2005. LRKH hadde 1 førstehjelpsøvelse og en 
skredøvelse. LRKH stilte med markører på en simulert bussulykke ved renseverket og en 
katastrofeøvelse ved flyplassen.  
 
Kurs: 
 
Medarbeider startet i januar med å delta på sikkerhetskurs til Unis som Instruktør i temaet 
skred. Skredgruppa hold i februar med veiledersamling skred. LRKH arrangerte 
sikkerhetskurs for Innbyggerne i Ny-Ålesund over en langhelg. Medarbeider fikk fagkurs 
skred i mars måned. SNSK kjøpte i fjor inn sender/mottaker til alle sine ansatte hvor 
skredgruppa sto for opplæringen i bruk av S/M. Norsk Luftambulanse gjennomførte 2 kurs i 
hurtigfrigjøring, hjertestarterkurs og hjertestarterinstruktørkurs. Det var seks stk i fra korpset 
som deltok i div kurs. Åtte stk i fra breguppa fikk NF godkjent metodekurs bre og 
veilederkurs i september. I oktober ble det gjennomførte 25 timers førstehjelpskurs med 25 
deltakere. 
 
Påskeberedskap: 
 
Det ble i 2005 ingen påskeberedskap. Dette skyldes at det er svært vanskelig og få tak i folk 
til å sitte beredskap i påsken.  
 
Aksjoner/utrykninger: 
 
Vi hadde kun to mindre aksjoner i 2005 en leteaksjon etter en savnet scooterkjører mellom 
Svea og Longyearbyen. Vi ble også kalt ut for å bære ned en turist i fra Nordenskjoldbreen.  
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Samband: 
 
Vi fikk 20 000 kr av Telenor til innkjøp av to satellitt telefoner. Vi har samlet alle 
abonnementene i et og samme selskap og landsrådet for hjelpekorps har bevilget et årlig fast 
beløp på 10 000 kr til å dekke fast avgiftene på alle satellitt telefonene våre. 
 
Nytt utstyr/innvesteringer:  
 
Vi fikk høsten 2005 innvilget en søknad til Norsk luftambulanse på 30 000 kr til innkjøp av 
acuasaver redningsbåt og tyromont redningsbåre godkjent for helikopterløft.  
2 stk fjellpulker, 2 stk satellitt telefoner, 2 stk annedukker og en barnedukke, nødutstyr til 
skredgruppa, reco belter til skred gruppa, takpapp til hytta i Reindalen, tyromont 
samenleggbar båre, headsett til barywox antenne, trekk til bilen for transport av bårepasient, 
pc med ekstern hardisk og fargeskriver, bærbar pc og prosjektør til undervisning, 
 
Nye Lokaler: 
 
Etter påsken 2004 med et stort 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 har vi takke ja til. Vi vil få rundt 400 m2 i de nye 
lokalene. Dagens lokaler er alt for små, og dårlig egnet til å undervise i. Kort sagt de er ikke 
egnet til vårt formål. 
Bygging startet høsten 2005, bygget er forventet ferdig til 16.06.06. Leieavtalen er ferdig det 
gjenstår bare å signere denne. LRKH har hatt møter med UNN og fått tildelt en 
beredskapsenhet. Denne skal lagres i vårt lager, dette vil gi inntekter vært år som vil være 
med og dekke strøm og fjernvarme. 
 
Hytter:  
 
LRKH har tre hytter. En i Reindalen en på Nordenskjoldtoppen og en i Brucebyen. Hyttene er 
lenge blit forsømt, dels skyldes dette økonomi og dels at det har vært viktigere å prioritere 
beredskapen til LRKH. 
 
Stian Daldorffs ettersøksfond:  
 
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 i fra dette 
fondet. Fondet har så langt ikke vært brukt. Fondet vokser sakte på rentene.  
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Mål og oppgaver for 2006: 
 
Opprette Hyttegruppe og beredskapsenhetgruppe. Lage hjemmeside. Opprettholde like stor 
aktivitet i året som kommer. Samt kvalitetssikre det vi gjør. En prioritert oppgave for Styret er 
å overbevise lokalstyret om at de har et ansvar for beredskapen i lokalsamfunnet, og vi vil 
finne en mer permanent løsning på lønnsmidler til stillingen. 
 
 

 
 
Bregruppa metodekurs/veilederkurs. Foto Brynjulf Eide. 

 
Avslutning: 
 
Det sittende styret vil med dette takke alle medlemmene for en meget bra innsats gjennom 
året 2005   
 

For  
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps     Longyearbyen 01.03.06 
 

 
Jørgen Haagensli 


