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Skredgruppa i Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps 

Vedtatt 24.10.2016 

1 Innledning 
Skredgruppa i Longyearbyen Røde Kors ble startet høsten 2004.  

Skredgruppas primære oppgave er å bistå Sysselmannen med innsats og kunnskap i 

redningsaksjoner som innebærer søk i snøskred. Skredgruppas medlemmer bidrar som 

førsteinnsatsstyrke ved redningsoppdrag. Ved førsteinnsats skal medlemmer kunne 

ivareta egen sikkerhet, kunne gjennomføre en rask og trygg utrykning, kunne 

gjennomføre et hurtigsøk og grundig overflatesøk samt være i stand til å forberede og ta i 

mot annet redningspersonell på skadestedet. 

Ved behov deltar skredgruppa også i andre søk- og redningsaksjoner sammen med 

Hjelpekorpset og/eller bregruppa. 

Skredgruppa har i tillegg en viktig samfunnsoppgave som innebærer forebyggende 

arbeid. Dette innebærer intern og ekstern formidling av kunnskaper om snøskred, 

skredfare og trygg ferdsel i snødekt terreng. Skredgruppas medlemmer bidrar i tillegg 

med skredfarevurdering ved forskjellige oppdrag.  

Skredgruppa forholder seg til de til enhver tid gjeldende retningslinjene for Røde Kors.  

 

2 Skredgruppas medlemmer  

Skredgruppa består av minst 15 personer. Minimum 5 av disse skal inneha kompetanse til 

å fungere som fagleder skred. 

Skredgruppa skiller mellom medlemmer og aspiranter.  

Aspiranter skal ikke fungere som fagleder skred i aksjoner. Operativ leder kan treffe 

andre vurderinger ut i fra skjønn. Aspiranter skal ellers kunne bidra på lik linje som 

medlemmer. 

3 Opptak i skredgruppa 

3.1 Krav til medlemmer  

Søkeren må ha følgende kvalifikasjoner for å bli tatt opp som medlem: 

1. Godkjent Røde Kors Hjelpekorps medlem 

2. Bestått Fagkurs Skred (eller være godkjent tindeveileder) 

3. Må være minst 20 år 

4. Må være i god fysisk form og være psykisk skikket til aksjoner 

5. Må ha relevant turerfaring i vinterfjell i aktuelle områder 

6. Gjennomført Grunnopplæring Svalbard (eller tilsvarende kompetanse) 

7. Ha fullført LSOR vinter, alternativt ha erfaring fra operativt redningsarbeid 
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Som relevant turerfaring regnes minst to års erfaring med turer som har gitt solide 

kunnskaper og ferdigheter innen vinterfriluftsliv, håndtering av alpine farer, orientering, 

erfaring med ly og leir, og som har gjort søker vant til å arbeide med sikre veivalg, 

skredvurdering, identifisering av skredterreng, og bruk av S/M-utstyr. 

Søker blir vurdert etter egnethet, og personlighet, motivasjon og tidligere erfaring veier 

tungt. Dette kan innebære erfaring fra redningsarbeid- og ledelse, operativt arbeid, 

ferdsel i bratt terreng og erfaring med skredfarevurdering, eller andre verv, annen 

utdanning eller jobberfaring. Søker må være fastboende og vise til real og formal 

kompetanse. All kompetanse må dokumenteres. 

Opptakskomiteen vurderer hver enkelt søknad individuelt i forhold til om egnethet og 

erfaring kvalifiserer til opptak som medlem i gruppa. Opptakskomiteen vil i tillegg 

avgjøre hvilke eventuelle tilleggskrav søkeren må oppfylle for å være medlem i gruppa. 

Opptakskomiteen fremmer skriftlig innstilling til styret som foretar det formelle opptaket 

til skredgruppa. 

3.2 Opptak som aspirant 

Søkere som ikke oppfyller de formelle opptakskravene kan tas opp som aspirant i gruppa 

dersom egnethet tilsier dette. Det stilles minstekrav til søker innen fagområdet skred. 

Minstekravet er Metodekurs skred (etter NF-standarden) eller tilsvarende. 

Opptakskomiteen vil da avgjøre hvilke eventuelle tilleggskrav søkeren må oppfylle for at 

aspiranten skal bli medlem i gruppa, og sette en frist for dette. Når aspiranten har 

tilfredsstilt disse kravene, kan opptakskomiteen godkjenne aspiranten som medlem av 

gruppa.   

Personer uten operativ godkjenning etter Røde Kors regler, kan ikke være med i operativ 

tjeneste/aksjoner. 

3.3 Krav til fagleder 

Medlemmet må ha følgende kvalifikasjoner for å kunne fungere som fagleder: 

1. Finsekurset (ASOR Vinter) eller tilsvarende 

2. Grunnkurs i brevandring (etter NF-standarden) eller tilsvarende erfaring 

3. Personlig egnethet til lederrollen 

Når et medlem tilfredsstiller disse kravene, godkjennes medlemmet som fagleder. Før 

hver sesong vil det bli vurdert hvilke medlemmer av gruppa som kan fungere som 

fagledere.  

4 Krav for å beholde status som medlem og aspirant i skredgruppa 
Skredgruppa er avhengig av deltakernes egeninnsats for å opprettholde kvalitet og 

videreutvikle kompetanse. Dette medfører at samtlige medlemmer må gjennomføre 

relevante kurs og jevnlig stille ved øvelser. I tillegg må hvert enkelt medlem bidra i det 

forebyggende arbeidet. Dette gjelder både medlemmer og aspiranter.  

 

Følgende minimumskrav til deltagelse kreves: 

 skal stå på gruppens og korpsets alarmplan og være operativ  
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 Delta på minimum halvparten av gruppens planlagte øvelser/samlinger i løpet av 

sesongen for å holde seg faglig oppdatert innen skred og førstehjelp. 

 Bidra årlig i undervisningssammenheng. 

 Være i god fysisk form og være psykisk skikket til aksjoner 

 

Samtlige medlemmer blir vurdert en gang i året av opptakskomiteen om hvorvidt den 

enkelte oppfyller ovenstående krav. I tillegg vil personlig egnethet og motivasjon bli 

vurdert. Hvis et gruppemedlem ikke oppfyller minimumskravene for deltakelse skal 

opptakskomiteen gi tilbakemelding til vedkommende, som får kommende sesong på seg 

til å utbedre forholdet.  

5 Søknad om opptak 
Opptak til skredgruppa gjøres på bakgrunn av skriftlig søknad til opptakskomiteen. 

Benytt LRKHs søknadsskjema. Kompetanse må dokumenteres. 

Søknaden sendes til koordinator med følgende epostadresse: koordinator@lrkh.no.  

Søknader blir behandlet av opptakskomiteen (se punkt 6) som leverer skriftlig innstilling 

til styret.  

Søknadsfrist: 1. november og 1. mai hvert år.   

6 Opptakskomité  
Opptakskomiteen er nedsatt av styret i LRKH.  

Opptakskomiteen forholder seg til instruks for opptakskomiteen.  
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