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Infobrev februar 2008 
 
I dette nummeret finner du mer om disse sakene: 
· Landsrådslederen; Inn i en aktiv periode 
· Ressursgruppe vann: Sikkerhet ved strandsøk 
· Ambulansekomiteen: Signalutstyr på ATV, Snøskuter og redningsvogn 
· Fjellskikkprisen 2008 
· Troms Røde Kors Hjelpekorps trenger veiledere til vinter B kurs 
· Wenaas112: Helårsjakken er nå på lager 
· Tid for snøskuterkurs. Kursmateriell kan bestilles på butikken 
· Aksjon medlem - påskekampanjen 2008 - vervemateriell sendes alle korps 
· Joint Symposium on Mountain Medicine and Avalanche Rescue 2008 - 
JOSMAR. Invitasjon til samlingen er vedlagt I mailen til dette infobrev 
· Påsketjenesten 2008 
 
Du kan laste ned infobrevet her: 
http://www.hjelpekorps.org/hjelpekorps/aktuelt/2008/infobrev_rkh0208.pdf 
 
------------------------------------- 
 
Endrede datoer ift kursplakaten til Hjelpekorps m.fl. 
 
Korpsledersamlingen arrangeres som tidligere annonsert 23. - 25. mai 2008 
Hjelpekorpsenes ledersamling holdes 19. - 21. september 2008 
NM i førstehjelp arrangeres 5. - 7. septemer 2008 
 
------------------------------------- 
 
Hjelpekorps kritiserer hjelpekorps 
 
Rana Røde Kors Hjelpekorps ser ikke behovet for at hjelpekorps i 
Salten skal få kjøre snøskuter i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. 
 
Han mener at det er unødvendig at hjelpekorpsene i Salten skal få 
kjøre kjentmannsturer på snøskuter i nasjonalparken. 
- Vi bor i en av landets største kommuner og har redningsaksjoner 
overalt. Skulle vi gjøre oss kjent i hver krinkelkrok i kommunen hadde 
vi ikke fått gjort annet, sier korpsleder Lars Petter Konradsen i Rana 
Røde Kors til Rana Blad. 
 
Han poengterer at selv om man kjører kjentmannsturer så forandres 
terrenget av vær og vind slik at forholdene er endret neste gang man 
tar en tur. Han tror det er andre motiv som ligger til grunn for 
søknadene enn det å bli kjent i områdene. 
 
Les hele på: 
http://www.saltenposten.no/nyheter/article137105.ece 
 
----------------------------- 
 
 



1705 personer fikk bistand av Røde Kors Hjelpekorps ifm søk og 
redningsaksjoner i 2007 
 
Aksjonsrapporten for Røde Kors Hjelpekorps i 2007 viser at 1705 
personer fikk bistand i forbindelse med søk eller redningsaksjoner. 
Totalt deltok 6.797 mannskaper i 54.211 timer i forbindelse med disse 
aksjonene 
 
http://www.redcross.no/korsveien/Article.asp?ArticleID=17773 
Av Lars-Otto Laukvik 
 
261 aksjoner etter savnede personer 
196 henteoppdrag utenfor vei 
  10 skredaksjoner 
  10 drukningsulykker 
  96 båter fikk assistanse på sjøen 
    9 leteaksjoner etter savnet båt 
    3 branner 
    2 alpin-/bre-/klippe ulykker og 
  20 andre aksjoner 
 
tilsammen 608 aksjoner. Men dette er ikke hele sannheten. Dessverre 
mangler vi noen innrapporteringer, så vi vet at antall aksjoner nok er 
rundt 700 i 2007, sier nestleder i Røde Kors Hjelpekorps, Lars-Otto 
Laukvik 
 
Vestfold har flest aksjoner med 144, de aller fleste på sjøen via 
båttjenesten til Tjøme og Hvasser Røde Kors Hjelpekorps. Hedmark hadde 
71 aksjoner som en god nummer to. De hadde forøvrig første aksjon om 
morgenen 1. januar og den siste aksjonen i innrapportering vår, 31. 
desember. 
 
Den mest orginale aksjonen i 2007 skjedde nok i Telemark, der Tokke 
RKH måtte sende ut 4 mannskap for å lete etter 51 griser. Som de 
skriver i rapporten: 
"Grisene skulle til slakteri denne dagen og skjønte kansje at enden 
var nær og ville ta seg en siste tur i før de havnet på vår 
middagstallerken." 
 
Årets største aksjon skjedde i februar på Sørlandet, der over 1000 
personer fikk bistand av Aust-Agder og Vest-Agder Røde Kors 
Hjelpekorps på E18 ifm snøkaoset. I tillegg var mange medlemmer rundt 
om for å hjelpe husstander med snømåking og transport til lege oa. 
 
Du kan se landsoversikten på aksjoner her: 
http://www.redcross.no/korsveien/file.asp?File=A_nasj_Hjelpekorps/080116%20

Aksjonsrapport_2007.pdf 
 
------------------------------------------ 
 
 



Skapar problem for hjelpekorpsa og skiheisane 
 
Ungdom som skal ta førarkort for snøskuter, må ut av dalen. Knut Einar 
Haug spår rekrutteringskrise i hjelpekorpsa og problem for 
skiheisnæringa. 
Vegstyresmaktene legg opp til at ungdom frå "skuterregionen" 
Hallingdal må dra til Tokke i Vest-Telemark for å få denne opplæringa. 
 
- Meiningslaust, seier Knut Einar Haug. Han har mange år bak seg som 
operativ leiar i Vats Røde Kors Hjelpekorps og veit mykje om kva som 
krevst av folk og utstyr når alarmen går i høgfjellet. 
Opplegget frå styresmaktene er slik at Haug ser mørkt på rekrutteringa 
til hjelpekorpsa i framtida. 
 
Les hele på: 
http://www.hallingdolen.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080216/LOKALENYHEIT

ER/420248220 
 
----------------------------------- 
 
Svindlet Røde Kors-penger 
 
Den selvstendig næringsdrivende lillesandsmannen er 28 år. For ett år 
siden underviste han i førstehjelp for elever ved Lillesand 
Trafikkskole i regi av Røde Kors Undervisning. Han førte sitt private 
kontonummer på faktura slik at kursgodtgjørelsen på kr 9000,-ble 
overført ham til personlig i stedet for til Røde Kors. 
Mannen har tilstått alt han ble tiltalt for, og sagt seg villig til å 
betale tilbake alt han skylder den frivillige organisasjonen. 
 
http://www.fvn.no/nyheter/lillesand/article557258.ece 
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