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5Sommaren 2018 kom med eit brak, det vart vel knapt  
ei veke vår enkelte plassar og med det kom varmen.  
 
Når de les dette så er Representantskapsmøtet for 2018 
gjennomført, det har vore mykje arbeid med endring  
i vedtekter, ny strategiplan og ikkje minst budsjett for 
dei neste åra.  
NRH fekk ein liten auke i midlane frå Justis-
departementet i år, men mindre enn konsumpris-
indeksen så netto er det ein liten nedgang. Takka være 
Sparebankstiftelsen  som gav oss 3 millionar fordelt 
over 3 år til utvikling av organisasjonen har me kunna 
fortsette den ambisiøse aktiviteten i organisasjonen. 
Noko budsjetta ber preg av, Repreresentantskapet  
godkjente budsjetta våre utan merknadar. 
 
Det er arbeidd mykje både mot kulturdepartementet  
og justisdepartementet for å få større overføringar frå 

staten. Kultur forvaltar kompensasjon for automat- 
inntektene der NRH ikkje vart med blant dei som får 
årlege overføringar sjølv om desse skulle øyremerkast 
beredskap og redning. Til samanlikning får Røde Kors 
over 200 millionar og Norsk Folkehjelp ca 17 millionar 
av desse midlane. NRH arbeider for at me skal få det 
same som Norsk Folkehjelp, med tanke på at me er den 
nest største redningsorganisasjonen. Administrasjonen 
har gjort ein god jobb her og det skal være eit møte 
med representantar frå både Justis og Kultur-
departementet i slutten av juni der me håpar at dette 
skal gi ei god løysing for NRH.   
 
Justis har heller ikkje klart å tilgodesjå dei frivillige med 
meir pengar. Auken dei siste åra som det vert vist til er 
berre for dekning av Nødnett, her gir justis med ei hand 
og så hentar DNK (som ligg under justis) inn att med ei 
anna. I år vart det ein ny runde med momsen sidan  
Justis ikkje dekka denne, NRH nekta å betale momsen 
sidan det er uttala at Nødnett skal være gratis, dette 
prinsippet har me stått fast på og «krangla» med det  
offentlege kvart einaste år. No håpar me dette er slutt 
og at me får full dekning inklusive moms dei neste åra. 
Dette arbeidet foregår både direkte frå NRH men og 
saman med dei andre FORF organisasjonane for at me 
og skal få ein auke i det neste statsbudsjettet.    
 
Det er klart at dei midlane me får tilført frå staten er 
viktig for vårt budsjett som er det som er det som gir 
ramma for korleis me skal drifte NRH. 
 
Representantskapsmøtet vart gjennomført på ein god 
måte med mange gode innlegg og ein god tone,  
Hovedstyret er såleis svært nøgde med møtet og vil  
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no fokusere framover og arbeide etter ny strategi og 
handlingsplan. 
 
Underteikna har tidlegare hevda at det var på tide at 
nokon anna tok over leiarvervet, etter mange oppford-
ringar har eg gått med på å stille for to nye år. Det er 
sjølvsagt hyggeleg at det vert satt pris på den jobben 
ein gjer, valkomiteen har gjort ein god jobb og eg trur 
det er eit godt samansett styre som skal arbeide saman 
dei neste åra. Men det er no viktig at NRH innser at det 
er viktigare at styret består av personar med høg  
kompetanse enn at det er geografisk fordeling, kan  
ein få til begge deler er det sjølvsagt eit pluss. Det er 
lagt fram fleire forslag til Repmøtet som adressera 
dette, ny instruks for valkomité og ny instruks for 
Hovedstyret. Hovedstyret sit med eit stort ansvar  
og det er mange tunge saker som krev kompetanse. 
 
Distriktets dag hadde tre tema som er viktig for vidare 
drift ute i distrikta. Bruk og misbruk av logo og profilen 
vår vart som vart diskutert. Her ser ein med jamne  
mellomrom at folk stiller i vesten eller klede med NRH 

logo på og legg fram politiske eller andre meiningar 
eller reklamera for produkt som ikkje er representera 
NRH sitt syn. Eg trur dette ofte er gjort utan at ein har 
tenkt seg nøye om, men sjølv om ein brenn for ei sak så 
er det alltid nokon som har ei anna meining og såleis vil 
dette bli dårleg reklame for NRH. Her må eg minne på 
etiske retningslinjer og NRH sine retningslinjer for 
sosiale medier.  
 
Men på same måte er det viktig å profilere oss positivt, 
når me er på trening eller ute blant folk med NRH 
vesten på så sørg for at me ser presentable ut. Den 
positive profileringa er hjelp til å gi oss eit godt 
omdømme som me treng sårt i arbeidet med  
økonomien, både lokalt og sentralt. Her må alle  
bidra og ser me noko som me ikkje synes er bra så har 
me alle eit ansvar for å hjelpe til at dette ikkje skjer.   
 
Lykke til med arrangering av hovedkursa, lykke til alle 
som skal opp til prøvar, det er viktig å tenke på 
hundane, pass på å ha med vatn og ta pausar under-
vegs. 
 
Ønskjer alle ein riktig god sommar! 
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         ornuften seiret til slutt – og takk for det! 
Allerede ved årsskiftet ble jeg gjort kjent med  
administrasjonens planer om å bedre økonomien  
ved å sørge for at bl. a. papirutgaven av bladet vårt  
kunne opphøre og at man i stedet kunne informere 
medlemmene via en digital nfrmasjonskanal. Dette ville 
bli en besparelse på omlag 260.000 pr. år, eller omkring 
70 kroner pr. medlem pr. utgave. Jeg fikk som redaktør 
helt tilfeldig greie på disse forberedelsene, og ba  
umiddelbart om at jeg og Mick burde få et ord med  
i laget før man gjorde noen vedtak, slik at vi kunne 
komme med våre argumenter, som ansvarlige for å lage 
papirutgaven. 
 
Så skjedde også, da det ble sendt ut en forespørsel 
(«meningsmåling») om bladet i vinter. Riktignok ble 
hovedspørsmålet  (om bladet skulle komme på papir 
eller ei) nedgradert noe,  da hovedspørsmålet ble 
hvordan folk oppfattet innholdet i foregående nummer. 
Men allikevel: 
Mer enn ca. 90 prosent av de spurte ville beholde bladet 
som i dag!!! 
 
Selv ikke dette klare svaret, var nok til å stoppe  
prosessen for å endre formålsparagrafen og  således 
legge veen åpen for at HS kunne gjøre vedtak om papir 
eller ikke papir. Forslag om å erstatte punktet om  
utgivelse av et faglig kvalifisert tidsskrift, med en uklar 
formulering om elektronisk kommunikasjon, ble 
fremsendt som forslag til representantskapet.  
Altså: man ville at Hovedstyret med et pennestrøk 
skulle kunne vedta utgivelse eller ikke! Man ville rett  
og slett ta utgivelsen av bladet ut av vedtektene! 
 
Papirutgaven av Redningshunden er etter min mening 
som et lim i organisasjonen. Jeg vet med sikkerhet at 

krever det at leserne må aktivt oppsøke nyhetene, og 
det viser seg at dette ikke alltid er tilfellet. Resultatet 
blir svært lite  lesertilfang. 
 
Du må kjenne fortiden for å takle fremtiden! 
Dette er kloke ord. Det betyr å ta vare på historien,  

når utgivelsestidspunktet nærmer seg, går de fleste å 
venter med spenning på bladet. Sånn har det vært i alle 
år, og sånn er det fortsatt! 
Riktig nok er det en masse arbeid for å få samlet stoff 
og bilder forut for hver utgivelse, men når resultatet  
foreligger, kjennes det alltid som svært tilfredsstillende. 
Og når vi ser bladet og sammenligner med andre  
tidsskrifter, er det bladets layout vi først legger merke 
til. Ingen foran, ingen ved siden. Mick er en grafisk 
tryllekunstner! 
 
Lokal historier, reiser og kurs, hendelser og opplevelser, 
faglige ytringer og informasjon får vi presentert på en 
meget bra måte. Å tro at papiutgaven kan erstattes med 
digitale utgivelser, er fullstendig urealistisk. For det 
første er det svært få som har maktet å oppdatere slike 
infosider på en forsvarlig og faglig måte. For det andre 

organisasjonen, og aldri glemme hvor og hvem man 
kommer fra. 
 
Medlemmene har sagt sitt, et overveldende flertall på 
representantskapet vedtok at vi skal videre med status 
quo for bladet, og takk og pris for det. 
Hilsen en glad redaktør! 

F Høyfjellsmerket i Nor-Norge. Samtlige på laget bestod. Foto: Sigrun Øverbø Jørgensen



I den siste tiden har jeg selv vært med på mange  
aksjoner hvor vi har reddet liv og hvor vi har funnet 
døde. I flere tilfeller har det vært behov for kamerat-
støtte og jeg tenkte jeg skulle starte med å rette en  
ekstra takk til de av oss som bruker mye tid på å hjelpe 
andre hundeførere. Dere har en kjempeviktig jobb, og 
dere fortjener en stor takk for arbeidet dere legger ned! 
 
Det ser ikke ut som at dette året blir mindre spennende 
eller innholdsrikt enn de foregående. Vi ligger allerede 
nå foran fjoråret både på antall aksjoner og antall funn. 
Og våre hundeførere, operative ledere (OL) og bered-
skapsansvarlige (BA) fortsetter ustanselig å gjøre en 
kjempejobb! 
 
For Norske Redningshunders beredskapsutvalg (NBU) 
er det også flere saker på gang. Vi er nå ferdig med å 
revidere den nasjonale beredskapsplanen. Denne ble 
presentert på et Skypemøte med alle BA-ene tidligere  
i vår. Vi har laget den nye beredskapsplanen mer over-
siktlig og i flere deler. Vi har også lagt til flere tiltaks-
kort. Ved å gjøre det blir det enklere legge til og 
oppdatere informasjon, uten å måtte vedta en helt  
ny beredskapsplan. 
Veien videre er at BA-ene nå må lage nye lokale planer, 
basert på den nasjonale. Dette arbeidet skal være ferdig 
i løpet av høsten. 
  
Felles Ressurs Register 
Utviklingen av FFR fortsetter etter noen måneders 
pause, mye på grunn av Justisdepartementet sine nye 
retningslinjer for kompensering av alarmering. 

Så nå er vi i gang med å lage ferdig et varslingssystem. 
Som tidligere nevnt i andre utgaver av Rednings-
hunden, kommer dette systemet til å kunne varsle 
basert på den gjeldende posisjonen til våre mann-
skaper, og ikke bare distriktstilhørighet, som i dag. 
FRR har kommet med mulighet for å filtrere søk etter 
klokkeslett for oppdatering av posisjon. Dette gjør at  
vi kan få et raskt oversiktsbilde over hvor folk er, hvis  
de har oppdatert posisjonen nylig. 
 
Det har også blitt diskutert og testet mye rundt 
sporingsapp-en til telefon. Det er stadig problemer med 
å få til en god nok sporing. Systemet på telefonene 
krever at telefonen er i bevegelse for å sende ny  
posisjon. Derfor jobbes det med en ny løsning som ikke 
oppdaterer ved faste tidspunkter, men ved bevegelse. 
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Nye beredskapsplan, FRR, utløpstid, samlinger og kurs 

Det er klart for sommerferie, etter at du har lest dette

Denne 
versjonen 

er pt. ute i beta- 
test, og den ser ut til å 

fungere veldig bra! 
 

Utløpstid på operative 
ledere 
På forrige NBU-møte ble følgende 

bestemt: 
 
Godkjenningsperiode for  
en operativ leder settes til to år. 
OL-er som har gjennomført OL-
kurs er godkjent for fem år fra det 
året kurset gjennomføres.  
Deretter må OL-er kunne vise til  
aktivitet fra aksjoner eller øvelser 
(siste år i godkjenningsperioden), og 
er godkjent for to nye år. Det er ingen 
godkjenningsprøve for OL-er, slik at 
dette måles med aktivitet. 
 
Oversikt for OL-aktivitet kan hentes 
ut fra SAR-databasen, og NBU ber  
nå BA-ene å ta dette med i BAs  
beretning. For OL-er som har høy  
aktivitet og ofte er på aksjoner kan 
BA godkjenne aktiviteten som  
tilstrekkelig for den perioden. 

                     Krav til aktivitet kan være   
             noe vanskelig da det kan være  
      få aksjoner i beredskapsområdet. 
BA kan da igjennom øvelser lokalt 
trene/oppfriske kunnskapsnivå på 
OL-er. 
Øvelser kan være operative, "table-
top" og oppgavebasert. 
BA må rapportere inn OL-er som kun 
har deltatt på øvelser, slik at disse 
blir "fanget opp", fordi dette ikke kan 
hentes ut fra SAR-rapport. 
Dette vil gi oss en oversikt over OL-er 
som brukes, og NBU mener at dette 
er tilfredsstillende måte å få en over-
sikt over aktivitet. 
 
Skypemøte med BA-ene. 
I fjor høst ble det gjennomført et 
Skypemøte med alle BA-ene og NBU. 
Dette ble godt tatt i mot, og derfor 
kjørte vi et nytt møte i mai. Møtet  
er uformelt, og gir oss i NBU en god 
mulighet til å dele tanker og  
beskjeder, samtidig som BA-ene får 
en god plattform for å dele det de vil. 
Dette fungerer veldig bra, så dette 
kommer vi til å fortsette med. 
 
BA-samling 2018 
I oktober er det duket for en 
etterlengtet BA-samling. Innen dette 
bladet er i postkassene har BA-ene 
mottatt informasjon om sted og 

dato. Vi oppfordrer alle deltakere til 
å komme opp med temaer man har 
på hjertet. 
 
Samling for kameratstøtter 
Avholdes samme helg som BA- 
samlingen og på samme sted. Vi 
tenker at dette er en bra måte å 
koble beredskapen og kamerat-
støtten tettere sammen. 
 
OL-kurs 2018 
OL-kurs 2018 legges til HKESN, Sæter 
Gård i uke 31. 
  
Det er kommet ønsker om eksterne 
deltakere. Én fra RK, én fra Folke-
hjelpa og én fra politiet er påmeldt.  
I skrivende stund er påmeldings-
fristen ikke gått ut, men det ser ut 
som det blir et rekordstort oppmøte. 
 
Helt til slutt vil jeg ønske lykke til alle 
dere som nå er klare for ett av 
sommerens Ukas Arbeid A, og jeg 
håper vi ser dere alle på beredskaps-
lista til høsten! 
 
God sommer! 
 
 



                            rets hovedkurs vinter 
er over for denne gang. Det 
resulterte i flere nye hundeførere  
og i alt fem nye vinterinstruktører. 
Gratulerer til alle. I år var det gitt 
mulighet til å kutte ut dyp grav og  
erstatte denne med utåndingsluft. 
På kurset i sør ble dette gjennomført 
med gode tilbakemeldinger, i nord 
valgte de dypgrav. Søk i mørke var 
også fjernet og erstattet av en 
kveldsøvelse. Også dette ble godt 
mottatt. I år ble det satt enda mer 
fokus på at hunden skal takle å søke 
med forstyrrelser. Blant annet skal 
det være to hunder av forskjellig 
kjønn på standplass, og alle søk skal 
foregå med løs hund. Dette gikk 
veldig bra, og det ser ut for at  
organisasjonen går rett vei med 
hensyn til aggressive hunder.  
Overflatesøket var også litt justert. 
Ekvipasjen skal nå søke over en viss 
tid på ski. Det er viktig at vi ser at 
ekvipasjen behersker denne øvelsen, 
som en kvalitetssikring på at vi kan 
sende ekvipasjene ut på leteaksjoner 
vinterstid. 
 
Høyfjellsmerket ble i år gjennomført 
på begge hovedkurs vinter. Dette 
kurset gir våre ekvipasjer mye  
trening i førsteinnsats i skred, 
vurdering av skredfare, veivalg og 
orientering, i tillegg til sikring av 
hund og fører. Kurset bidrar til at 
hundeførere stiller mer forberedt til 

innsats i både skred og leteaksjoner  
i vinterfjellet. Alle godkjente 
hundeførere anbefales å ta kurset. 
 
Sommerens hovedkurs er snart i 
gang, med rekordstor påmelding 
lenge før fristen er ute. De som skal 
opp til A, regodkjenne, ta B eller 
delta på fordypningslag vil bli 
prioritert hvis det ikke blir plass til 
alle. Det er flott at mange godkjente 
ekvipasjer ønsker å videreutvikle seg 
og bli bedre på enten spor, første-
innsats eller søk i bratt lende. På 
hovedkurs i Nord Norge vil det også 
bli arrangert Grunnkurs, der det blir 
mulighet for å ta både teoridel,  
utmarsj og førstehjelp. Det å kunne 
samle mange til å ta alt i løpet av en 
uke er stor fordel når avstandene er 
store. Blant annet er det påmeldt 
deltakere fra Svalbard. Grunnkurset 
vil ikke fortrenge eventuelle andre 
deltakere. 
 
I fjor ble det samlet inn mye grunn-
kursmateriell fra ulike instruktører. 
Det meste av dette ligger nå  
tilgjengelig i håndboka på NRH sine 
hjemmesider. Det er utarbeidet både 
Power Point fremvisninger, små film-
snutter, undervisningsopplegg og et 
kompendium som kan leses av 
deltakerne. Undervisnings-
materiellet er foreløpig ikke  
komplett. Det vil også bli foretatt en 
kontinuerlig vurdering og revidering 

Å av materiellet. FTU ønsker å få  
tilbakemelding på de som arrangerer 
grunnkurs, og benytter seg av 
materiellet, slik at det eventuelt kan 
forbedres. 
 
Som annonsert tidligere vil god-
kjenningsprogrammet gå gjennom 
en omfattende revidering. Det nye 
godkjenningsprogrammet vil være 
mer rettet mot praktiske oppgaver 
som likner på de vi møter på  
aksjoner. Arbeidet vil bli omfattende, 
ta mer tid enn først antatt, og kreve 
en god del ressurser. På budsjettet 
de neste to år er det foreslått midler 
til dette arbeidet. 
 
I slutten av april deltok Tor Monsen 
fra FTU på andre samling i ERASMUS-
prosjektet. EU har bevilget midler  
for å se på muligheten for bedre 

samarbeid mellom landene. På 
denne samlingen var det lavine  
som stod på programmet. Det var 
deltakere fra England og Island,  
i tillegg til representanter fra  
Norge (Tor Monsen, Knut Skår, Jim 
Olav Hansen og Arne Pettersen). 
Sverige hadde dessverre ikke 
mulighet til å stille denne gangen.  
I løpet av samlingen ble godkjenn-
ingsprogrammene til de forskjellige 
organisasjonene gjennomgått. Det 
er noen forskjeller, men mye er også 
likt.  
 

På Isand må ekvipasjene opp til 
prøve hvert år, og det gis ikke  
kontemulighet før året etter. 
Grunnen er at de da mener at 
ekvipasjene stiller mer forberedt til 
prøven. Både England og Island har 
et mer omfattende program for hva 
hundeførerne må gjennom før de blir 
godkjent enn det Norge har.  
I England må man dessuten være 
med som figurant og hjelpemann  
i to år før en får begynne å trene 
egen hund. 
 
Det ble også trent ute i felt, og ulike 
innlæringsmetoder ble vist fram. Her 
skiller nok Norge seg ut i forhold til 
resten av Europa, som fortsatt driver 

med de fire fasene. Svak fert med 
utåndingsluft ble vist fram og testet 
ut. Dette var uten tvil noe deltakerne 
ville ta med seg hjem og fortsette 
med. Det ble også lagt opp en  
konstruert prøve for å rette blikket 
mot hva hundeførerne bør legge vekt 
på, blant annet med hensyn på uttak 
av primær søketeig. Alt i alt en 
vellykket samling med gode  
tilbakemeldinger fra deltagerne. 
Neste samling blir på Island, da med 
fokus på ettersøk. 
 
Vil til slutt ønske alle en riktig god 
sommer, og lykke til med trening og 
prøver denne sesongen. 
 
FTU 
 
 



øvelsen. Det forutsettes en økonomisk tildeling for 
å kunne delta på en slik øvelse. 
 
 
Det planlegges nå en USAR øvelse på Malta i mai 2019. 
Det er K9 USAR Malta som vil være arrangør og planene 
er å involvere deltakere fra Norge, Island, England og 
Italia. 
 
 
Norske Redningshunder har en rekke avtaler med ulike 
leverandører. Administrasjonen har sendt ut tilbud til 
alle distrikter. Flere distrikter som har mottatt midler 
fra Sparebankstiftelsen DNB og Gjensidigestiftelsen har 
valgt å gjøre sine innkjøp via Norske Redningshunder. 
Eksempler på leverandører er Mammut / Ajungilak, 
Garmin, Lupine / nitecore (BOS) og hodet over vann. 
Hvis det er distrikter eller organisatoriske lag, som skal 
gjøre større innkjøp, kontakt administrasjonen for å få 
oversendt tilbud. 
 
Jim Olav Hansen, Daglig leder  
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Norske Redningshunder, har per 4 juni, deltatt på 182 
SAR aksjoner så langt i 2018. Dette er tre mer enn på 
samme tidsrom, i fjor. Organisasjonen leverer!  

For å styrke organisasjonen, behøves en sunn og god 
økonomi. Administrasjonen har brukt en del tid på  
inntektsbringende arbeid.  Betalingsløsninger på 
paypal og Vipps er opprettet og dette genererer noe 
inntekt. 
 
Den største resultatet kom tidligere i år. Sparebank-
stiftelsen DNB har gitt Norske Redningshunder en  
nasjonal gave på tre millioner kroner. Dette skal gå til 
kompetansehevende tiltak, fordelt over tre år.  

Administrasjonen har en god dialog med Justis- og  
beredskapsdepartementet. Den viktigste saken er å  
få en markant økning i statsbudsjettet til den frivillige 
redningstjenesten. I revidert nasjonalbudsjett 2018  
har de nå lagt inn midler slik at de frivillige rednings-
organisasjonene får dekt mva kostnadene til  
abonnement på nødnett.  
 
2018 er siste året Kulturdepartementet gir kompensa-
sjon for bortfall av automatinntekter. I 2019 blir det et 
nytt regelverk for hvordan overskudd fra Norsk Tipping 
til humanitære formål skal fordeles. Norges Røde Kors, 
Norsk Folkehjelp og Redningsselskapet vil årlig få en 
fast prosentandel fra disse midlene. Norske Rednings-
hunder har påpekt at vi er en betydelig ressurs i den 
norske redningstjenesten og bør likestilles med 
tildeling som Norsk Folkehjelp mottar.  

Det er nå avklart at det blir et møte med statsråden  
i Kulturdepartementet i slutten av juni. Deltakere på 
møtet, er i tillegg til undertegnede, statssekretær i fra 
justis- og beredskapsdepartementet og FORF ved leder 
og daglig leder. 
 
 

Barents Rescue,  
september 2019, Kiruna, 
Sverige 
 
Norske Redningshunders deltakelse på øvelse Barents 
Rescue 2017 i Russland, ga organisasjonen mange 
positive lovord. Deltakelse på slike øvelser er viktig  
for å skape engasjement og rekruttering til USAR 
(katastrofesøk). Beredskapsleder har nå deltatt på IPC 
(initinal planning conference) og det er stor fokus på 
bruk av hund i søk i sammenraste bygninger mm.  
Administrasjonen har oversendt søknad til Justis- og 
beredskapsdepartementet for deltakelse på denne 

Fra USAR øvelse på Malta 



Nilsen, Sylvi 
Bjørkhaug, Synnøve: Operativ-leder 
Kristiansen, Per Egil 
Geelmuyden, Helene E. 
Venner, Ann-Kristin 
 
NRH Aksjon: 029-2018 
Sted: Mosjøen 
Ansvarlig distrikt: Søndre Nordland 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Hansen, Bjørn Egil 
 
NRH Aksjon: 030-2018 
Sted: Imingfjell ved Uvdal 
Ansvarlig distrikt: Buskerud 
Objekt: Savnet person 
Resultat: Funnet 
Hundefører: 
Grøndalen, Vidar 
Staaland, Theresia: Operativ-leder 
Lysne, Berit 
Hansen, Jim Olav 
Askerød, Erik 
Fillingsnes, Emil: Operativ-leder 
Våle, Marit 
Bakken, Pål 
Heradstveit, Rakel 
 
NRH Aksjon: 031-2018 
Sted: Togga, Sogndal 
Ansvarlig distrikt: Sogn og Fjordane 
Objekt: Skred 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
Skår, Knut 
Sæterdal, Helene H.: Operativ-leder-
Grønstad, Ragnhild 
Grande, Jan Erik 
Kornerud, Mette 
 
NRH Aksjon: 032-2018 
Sted: Hunnedalen 
Ansvarlig distrikt: Rogaland 
Objekt: Savnet person 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Lunde, Ola 
 
NRH Aksjon: 033-2018 
Sted: Helle, Svolvær 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Nødlanding/Havari på sjøen 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Arntzen, Arne: Operativ-leder 
 

NRH Aksjon: 034-2018 
Sted: Livarden 
Ansvarlig distrikt: Hordaland 
Objekt: Savnet mann/gutt, skred 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Monsen, Tor 
 
NRH Aksjon: 035-2018 
Sted: Telavågvegen 
Ansvarlig distrikt: Hordaland 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Gullstein, Leif: Operativ-leder 
 
NRH Aksjon: 036-2018 
Sted: Gråspurvvegen 
Ansvarlig distrikt: Innlandet 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av Politiet 
Hundefører: 
Bjørkevik, Ulf 
Bårdseng, Torstein: Operativ-leder 
Furulund, Marit 
Leiros, Nina 
Haanshus, Mari Launa 
Kristiansen, Per Egil 
Holm, Arve 
Stadheim, Ingrid 
Venner, Ann-Kristin 
Nilsen, Sylvi 
 
NRH Aksjon: 037-2018 
Sted: Madlamark 
Ansvarlig distrikt: Rogaland 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
 Enoksen jr., Paul 
Iversen, Herman 
Berge, Gro-Elin: Operativ-leder 
Sørby, Morten 
Larsen, Tone 
 
NRH Aksjon: 038-2018 
Sted: Fåberg 
Ansvarlig distrikt: Sogn og Fjordane 
Objekt: Savnet person 
Resultat: Snøskred, ingen savnet 
Hundefører: 
Skår, Knut 
Sæterdal, Helene H. 
Hunderi, Rune 
 
NRH Aksjon: 039-2018 
Sted: Blåmanen 
Ansvarlig distrikt: Hordaland 
Objekt: Snøskred 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
Grønstad, Ragnhild 
Markhus, Knut 

Smørdal, Yngve 
Torgersen, Torleif 
 
NRH Aksjon: 040-2018 
Sted: Sortland 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Weydahl, Johan H. 
Krogstad, Jan Helge 
Johnsen, Heidi Regine 
 
NRH Aksjon: 041-2018 
Sted: Frogn 
Ansvarlig distrikt: Østfold og Follo 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Basma, Nina 
Aspenes, Kaia 
Nathan, Einar 
Sørlie, Hege 
Askerød, Erik 
Vik, Toril B.: Operativ-leder 
Iversen, Ronny 
Larsen, Monika 
Steiro, Sidsel 
Gjermstad, Aina 
Olivares, Dario 
Hansen, Jim Olav 
Schulstad, Sonni 
Ådnebergli, Atle 
Nordbø, Nina Alida 
Venner, Ann-Kristin 
Boge, Gudrun Seeberg 
Wilhelmsen, Ingeborg 
Olaussen, Karin Helene 
Bjønness, Nils-Jørgen 
Ørjasæter, Unni Mastad 
Gundersen, Per Olav Håseth 
 
NRH Aksjon: 042-2018 
Sted: Telavågvegen  
Ansvarlig distrikt: Hordaland 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Gullstein, Leif: Operativ-leder 
Ludvigsen, Lisbeth 
Madsgård, Silje S. 
 
NRH Aksjon: 043-2018 
Sted: Bergen 
Ansvarlig distrikt: Hordaland 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Døving, Christian: Operativ-leder 
Sætveit, Rune 
Ludvigsen, Lisbeth 
 

NRH Aksjon: 044-2018 
Sted: Frænavarden, Molde 
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Bunes, Ronny: Operativ-leder 
Flusund, Børge 
Carlsson, Vibecke 
Gammelsæter, Pia 
Fediuk, Mona Christin 
Selliseth, Jan Morten 
 
NRH Aksjon: 045-2018 
Sted: Ski-Follo 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Mastad, Hans Jørgen: Operativ-leder 
Aasen, Aino 
Basma, Nina 
Aspenes, Kaia 
Nielsen, Mone 
Sørlie, Hege 
Vik, Toril B. 
Askerød, Erik 
Poortman, Tore 
Sørlie, Andre 
Hogstad, Ingvid 
Holenbakken, Roar 
Nordbø, Nina Alida 
Venner, Ann-Kristin 
Boge, Gudrun Seeberg 
Ingolfsen, Wenche Iren 
Ørjasæter, Unni Mastad 
 
NRH Aksjon: 046-2018 
Sted: Arna 
Ansvarlig distrikt: Hordaland 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Sætveit, Rune 
Duesund, Henrik 
Gullstein, Leif: Operativ-leder 
 
NRH Aksjon: 047-2018 
Sted: Hamar 
Ansvarlig distrikt: Innlandet 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Ikke funnet 
Hundefører: 
Holm, Arve 
Nilsen, Sylvi 
Stadheim, Ingrid 
Skundberg, Bjarne 
Bårdseng, Torstein: Operativ-leder 
Kalrasten, Gunnar Johan: Operativ-leder 
Bærum, Kim Magnus 
Haanshus, Mari Launa 
Hammershaug, Reidun Smeby 
Venner, Ann-Kristin 

Askerød, Erik 
Tanum, Maja Bruu 
Heradstveit, Rakel 
Hellum, Lars Oscar Longva 
Ramseng, Øystein 
 
NRH Aksjon: 021-2018 
Sted: Trysilfjellet 
Ansvarlig distrikt: Innlandet 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Bårdseng, Torstein 
Hjemsæteren, Tom 
Bærum, Kim Magnus 
Haanshus, Mari Launa 
Haugsrud, Hilde 
Holm, Arve 
 
NRH Aksjon: 022-2018 
Sted: Nordmarka 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av Politihelikopter 
Hundefører: 
Mebust, Stig 
Stenhaug, Eirik: Operativ-leder 
Gundersen, Per Olav Håseth 
Murberg, Inge 
Hogstad, Ingvid 
Storlien, Tonje Marie 
Larsen, Monika 
Hansen, Jim Olav 
Olivares, Dario 
Nathan, Einar 
Johnsen, Charles 
Haugen, Lise Ljungmann 
Ramseng, Øystein 
Holenbakken, Roar 
Boge, Gudrun Seeberg 
Skaugerud, Kine 
Nielsen, Mone 
Venner, Ann-Kristin 
Ådnebergli, Atle 
 

NRH Aksjon: 023-2018 
Sted: Bodø 
Ansvarlig distrikt: Søndre Nordland 
Objekt: Savnet mann /gutt 
Resultat: Funnet av Politiet 
Hundefører: 
Berntsen, Sofie 
Bjærang, Ida Marie 
 
NRH Aksjon: 024-2018 
Sted: Ullensaker 
Ansvarlig distrikt: Østfold og Follo 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av HF Ann-Kristin 
Venner 
Hundefører: 
Hansen, Jim Olav 
Olivares, Dario 
Nathan, Einar 
Basma, Nina 
Gulbrandsen, Lene 
Venner, Ann-Kristin 
Movik, Christine 
Haugen, Lise Ljungmann 
Mathsen, Kenneth: Operativ-leder 
Ramseng, Øystein 
Schulstad, Sonni 
Geelmuyden, Helene E. 
Holenbakken, Roar 
Andersen, Marius Wigen: Operativ-leder 
Askerød, Erik 
Johnsen, Charles 
 
NRH Aksjon: 025-2018 
Sted: Nordfjordeid 
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av Politiet 
Hundefører: 
Selliseth, Jan Morten 
 
NRH Aksjon: 026-2018 
Sted: Spydeberg 
Ansvarlig distrikt: østfold og Follo 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av Politihelikopter 
Hundefører: 
Vik, Toril B.: Operativ-leder 
Bjønness, Kirsten Plum 
Mebust, Stig 

Poortman, Tore 
Steiro, Sidsel 
Gundersen, Per Olav Håseth 
Bjønness, Nils-Jørgen 
Venner, Ann-Kristin 
Hansen, Jim Olav 
Herjuaune, Mona 
Kristiansen, Ole-Jan 
Olivares, Dario 
Mo, Reidun 
Bjørdal, Siri 
Nathan, Einar 
Ingolfsen, Wenche Iren 
Basma, Nina 
Aasen, Aino 
Johnsen, Charles 
Gjermstad, Aina 
Haugen, Lise Ljungmann 
Hauge, Merete G. 
Holenbakken, Roar 
Askerød, Erik 
Murberg, Inge 
Nilsen, Mona 
 
NRH Aksjon: 027-2018 
Sted: Alta 
Ansvarlig distrikt: Finnmark 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Iversen, Lena 
Larsen, Kristian B. 
Tobro, Kristine Hefre: Operativ-leder 
 
NRH Aksjon: 028-2018 
Sted: Elverum 
Ansvarlig distrikt: Innlandet 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Bjørkevik, Ulf 
Bårdseng, Torstein: Operativ-leder 
Hjemsæteren, Tom 
Leiros, Nina 
Skundberg, Bjarne 
Bærum, Kim Magnus 
Haugsrud, Hilde 
Holm, Arve 
Furulund, Marit 
Nerhagen, Merete 

NRH Aksjon: 017-2018 
Sted: Høllen Søgne 
Ansvarlig distrikt: Agder 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av dykkere 
Hundefører: 
Alsand, Wenche 
Aslaksen, Anders 
Breidablik, Bodil Fischer 
Rabben, Kent Moe: Operativ-leder 
Skagen, Svein 
Guttormsen, Reidar 
 
NRH Aksjon: 018-2018 
Sted: Kaland 
Ansvarlig distrikt: Hordaland 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Gjesdahl, Baste 
Jordal, Jørgen Andre 
Reksten, Alexandra 
Skotheim, Karen Sofie 
Sætveit, Rune 
Gullstein, Leif: Operativ-leder 
Moberg, Roald 
 
NRH Aksjon: 019-2018 
Sted: Bodø 
Ansvarlig distrikt: Søndre Nordland 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Ikke funnet 
Hundefører: 
Rædergård, Britt Helen 
Åkerøy, Åse E. 
Haukenes, Nina Vinje 
Berntsen, Sofie 
Nygård, Sveinung 
Bjærang, Ida Marie 
 
NRH Aksjon: 020-2018 
Sted: Kongsberg 
Ansvarlig distrikt: Buskerud 
Objekt: Savnet person 
Resultat: Ikke kjent 
Hundefører: 
Olsen, Terje 
Hansen, Sonja 
Lysne, Berit 
Bommen, Hege 

14

Redningshunden 02-2018

Pr. 31.05.2018, fra NRH 017-2018 til NRH 170-2018

15

Redningshunden 02-2018



NRH Aksjon: 060-2018 
Sted: Tromsdal 
Ansvarlig distrikt: Troms 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Sørensen, Lisbet: Operativ-leder 
Abelsen, Bjørg 
Hansen, Odd Arne 
Løvaas, Steinar 
Grønstrand, Line 
Bengtsson, Susanne 
 
NRH Aksjon: 061-2018 
Sted: Førde 
Ansvarlig distrikt: Sogn og Fjordane 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Abrahamsen, Stine 
 
NRH Aksjon: 062-2018 
Sted: Bjørkelangen-Setskog 
Ansvarlig distrikt: Romerike 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Hauge, Merete G.:Operativ leder 
Vik, Toril B.:Operativ leder 
Aasen, Aino 
Holenbakken, Roar 
 
NRH Aksjon: 063-2018 
Sted: Haugesund 
Ansvarlig distrikt: Hordaland 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Damås, Jan Ståle 
 
NRH Aksjon: 064-2018 
Sted: Skarvbergtunnelen 
Ansvarlig distrikt: Finnmark 
Objekt: Snøskred 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Johnsen, Vigdis 
 
NRH Aksjon: 065-2018 
Sted: Hålogaland 
Ansvarlig distrikt: Alta, Langfjell 
Objekt: Savnet person 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Bøe, Martin 
Pedersen, Ken 
 Løvhaug, Hilde 
   Johansen, Sølvi 
     Løvaas, Steinar 
      Verhage, Kees Jan 
      Bengtsson, Susanne 
   Johnsen, Heidi Regine 
 

NRH Aksjon: 066-2018 
Sted: Oslo 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Ikke funnet 
Hundefører: 
Wilhelmsen, Ingeborg 
Aasen, Aino 
Basma, Nina 
Murberg, Inge 
Røkholt, Gro 
Sørlie, Hege 
Askerød, Erik 
Stene, Terje: Operativ leder 
Stenhaug, Eirik: Operativ leder 
Mastad, Hans Jørgen: Operativ leder 
Hogstad, Ingvid 
Skaugerud, Kine 
Movik, Christine 
Schulstad, Sonni 
Langlien, Kamilla 
Nordbø, Nina Alida 
Venner, Ann-Kristin 
Halvorsen, Anne Wien 
Wilhelmsen, Ingeborg 
Storlien, Tonje Marie 
Bjønness, Kirsten Plum 
Bjønness, Nils-Jørgen 
Hauge, Kathrine Sæverud 
Gundersen, Per Olav Håseth 
Steiro, Sidsel 
 
NRH Aksjon: 067-2018 
Sted: Urdevann 
Ansvarlig distrikt: Buskerud 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Funnet av Politiet 
Hundefører: 
Lysne, Berit 
Staaland, Theresia 
 
NRH Aksjon: 068-2018 
Sted: Jomfrudalen, Vågan ved Svolvær 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Snøskred 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
Træthaug, Karine 
 
NRH Aksjon: 069-2018 
Sted: Nesbygda 
Ansvarlig distrikt: Buskerud 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Bommen, Hege 
Lysne, Berit 
Hesjedal, Marie: Operativ leder 
Askerød, Erik 
Tanum, Maja Bruu 
Aspenes, Kaia 
 

NRH Aksjon: 073-2018 
Sted: Hamar 
Ansvarlig distrikt: Innlandet 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av Politihund 
Hundefører: 
Bårdseng, Torstein: Operativ leder 
Kalrasten, Gunnar Johan: Operativ leder 
Dalby, Alf 
Holm, Arve 
Haugsrud, Hilde 
Hjemsæteren, Tom 
Skundberg, Bjarne 
Kristiansen, Per Egil 
 
NRH Aksjon: 074-2018 
Sted: Lyngen 
Ansvarlig distrikt: Troms 
Objekt: Snøskred 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
Storås, Vemund 
Bengtsson, Susanne 
 
NRH Aksjon: 075-2018 
Sted: Vestnes/ Tresfjord 
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av Hjelpekorps 
Hundefører: 
Hegness, Brit 
Flusund, Børge 
Dyrkorn, Kristin 
Bunes, Ronny 
Isaksen, Andreas 
Carlsson, Vibecke 
Gammelsæter, Pia 
Selliseth, Jan Morten 
Ødegaard, Stine Puck 
Engetrøen, Per Gunnar 
Ressem, Else Marie Halse 
 
NRH Aksjon: 076-2018 
Sted: Heihornet 
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Snøskred 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
Selliseth, Jan Morten 
Engetrøen, Per Gunnar 
Ressem, Else Marie Halse 
 
NRH Aksjon: 077-2018 
Sted: Grøtnes, Hammerfest 
Ansvarlig distrikt: Finnmark 
Objekt: Snøskred 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
Larsen, Kristian B. 
Røysom, Frank Elvedal 
 

NRH Aksjon: 070-2018 
Sted: Nordalsfjell 
Ansvarlig distrikt: Søndre Nordland 
Objekt: Snøskred 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
Knutsen, Cicilie 
Bruvoll, Ann Berit 
 
NRH Aksjon: 071-2018 
Sted: Frogner/ Skedsmo 
Ansvarlig distrikt: Østfold og Follo 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av HF Erik Askerød 
Hundefører: 
Basma, Nina 
Aspenes, Kaia 
Nathan, Einar 
Nielsen, Mone 
Askerød, Erik 
Vik, Toril B.: Operativ leder 
Kristiansen, Ole-Jan: Operativ leder 
Os, Tina Treu 
Røkholt, Gro 
Molvær, Thale 
Steiro, Sidsel 
Gjermstad, Aina 
Skaugerud, Kine 
Hauge, Merete G. 
Holenbakken, Roar 
Langlien, Kamilla 
Ramseng, Øystein 
Ådnebergli, Atle 
Nordbø, Nina Alida 
Geelmuyden, Helene E. 
Storlien, Tonje Marie 
Ingolfsen, Wenche Iren 
Bjønness, Kirsten Plum 
Bjønness, Nils-Jørgen 
Ørjasæter, Unni Mastad 
Gundersen, Per Olav Håseth 
 
NRH Aksjon: 072-2018 
Sted: Gausdaltoppen 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Snøskred, mann/gutt 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
Mebust, Stig 
Våle, Marit 
Murberg, Inge 
Hansen, Jim Olav 
Ramseng, Øystein 
Sogn, Ann Kristin 
Heradstveit, Rakel 
Staaland, Theresia 
Andersen, Marius Wigen 
Olaussen, Karin Helene 
Hellum, Lars Oscar Longva 

NRH Aksjon: 048-2018 
Sted: Nesodden 
Ansvarlig distrikt: Østfold og Folle 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Stene, Terje: Operativ-leder 
Aasen, Aino 
Basma, Nina 
Nathan, Einar 
Vik, Toril B. 
Askerød, Erik 
Molvær, Thale 
Steiro, Sidsel 
Hansen, Jim Olav 
Johnsen, Charles 
Holenbakken, Roar 
Nordbø, Nina Alida 
Venner, Ann-Kristin 
Haugen, Lise Ljungmann 
 
NRH Aksjon: 049-2018 
Sted: Svolvær 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Savnet person 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Krogstad, Jan Helge 
 
NRH Aksjon: 050-2018 
Sted: Tveitakvitingen 
Ansvarlig distrikt: Hordaland 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Mjånes, Jarle: Operativ-leder 
Monsen, Tor 
Lid, Nils Rune 
Sætveit, Rune 
 
NRH Aksjon: 051-2018 
Sted: Helleneset, Bergen 
Ansvarlig distrikt: Hordaland 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Døving, Christian: Operativ-leder 
Selstø, Tom 
Moberg, Roald 
Duesund, Henrik 
Erikstad, Nils - Tore 
 
NRH Aksjon: 052-2018 
Sted: Bærumsverk 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Basma, Nina 
Aspenes, Kaia 
Murberg, Inge 
Nathan, Einar 
Mebust, Stig: Operativ-leder 

Rossing, Lasse Bjørn: Operativ-leder 
Os, Tina Treu 
Poortman, Tore 
Steiro, Sidsel 
Gjermstad, Aina 
Gulbrandsen, Lene 
Holenbakken, Roar 
Ramseng, Øystein 
Venner, Ann-Kristin 
Berglund, Sara Helen 
Boge, Gudrun Seeberg 
Storlien, Tonje Marie 
Bjønness, Kirsten Plum 
Ørjasæter, Unni Mastad 
 
NRH Aksjon: 053-2018 
Sted: Oslo 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av HF Dario Olivares 
Hundefører: 
Mebust, Stig: Operativ-leder 
Vik, Toril B.: Operativ-leder 
Rossing, Lasse Bjørn: Operativ-leder 
Andersen, Marius Wigen: Operativ-leder 
Olivares, Dario 
Aasen, Aino 
Basma, Nina 
Aspenes, Kaia 
Murberg, Inge 
Nielsen, Mone 
Os, Tina Treu 
Røkholt, Gro 
Sørlie, Hege 
Iversen, Ronny 
Steiro, Sidsel 
Gjermstad, Aina 
Herjuaune, Mona 
Schulstad, Sonni 
Ramseng, Øystein 
Berglund, Sara Helen 
Boge, Gudrun Seeberg 
Halvorsen, Anne Wien 
Wilhelmsen, Ingeborg 
Geelmuyden, Helene E. 
Haugen, Lise Ljungmann 
Bjønness, Kirsten Plum 
Bjønness, Nils-Jørgen 
Ørjasæter, Unni Mastad 
 
NRH Aksjon: 054-2018 
Sted: Trysilfjellet 
Ansvarlig distrikt: Innlandet 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Bjørkhaug, Synnøve: Operativ-leder 
Holm, Arve 
Nerhagen, Merete 
Stadheim, Ingrid 
Skundberg, Bjarne 
Kristiansen, Per Egil 
 

NRH Aksjon: 055-2018 
Sted: Landfjordbotn, Alta 
Ansvarlig distrikt: Finnmark 
Objekt: Snøskred 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Iversen, Lena 
Larsen, Kristian B. 
Røysom, Frank Elvedal 
 
NRH Aksjon: 056-2018 
Sted: Hundvåg 
Ansvarlig distrikt: Rogaland 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Håvik, Gry 
Berge, Gro-Elin 
Wølstad-Knudsen, Stig: Operativ-leder 
Jørgensen, Cecilie Sperre 
 
NRH Aksjon: 057-2018 
Sted: Tønsberg 
Ansvarlig distrikt: Vestfold 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Hoem, Trine 
Bommen, Hege 
Fogstad, Kjell-Erik: Operativ-leder 
Aspenes, Kaia 
Askerød, Erik 
Poortman, Tore 
Tanum, Maja Bruu 
Lønn, Brita Bergan 
 
NRH Aksjon: 058-2018 
Sted: Stokke 
Ansvarlig distrikt: Vestfold 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Fogstad, Kjell-Erik: Operativ-leder 
Hoem, Trine 
Lysne, Berit 
Nordmo, Lisa 
Aspenes, Kaia 
Hansen, Sonja 
Nathan, Einar 
Olsen, Wenche 
Os, Tina Treu 
Askerød, Erik 
Tanum, Maja Bruu 
Lønn, Brita Bergan 
Halvorsen, Anne Wien 
Hellum, Lars Oscar Longva 
 

NRH Aksjon: 059-2018 
Sted: Klemetsrud i Oslo 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Ikke funnet 
Hundefører: 
Mastad, Hans Jørgen 
Bjønness, Kirsten Plum 
Basma, Nina 
Nordmo, Lisa 
Sørlie, Hege 
Mebust, Stig: Operativ-leder 
Murberg, Inge: Operativ-leder 
Mastad, Hans Jørgen: Operativ-leder 
Vik, Toril B.: Operativ-leder 
Askerød, Erik 
Bjørdal, Siri 
Poortman, Tore 
Hogstad, Ingvid 
Johnsen, Charles 
Gulbrandsen, Lene 
Langlien, Kamilla 
Nordbø, Nina Alida 
Boge, Gudrun Seeberg 
Omnø, Stine Kvalfors 
Bjønness, Kirsten Plum 
Bjønness, Nils-Jørgen 
Basma, Nina 
Bjønness, Nils-Jørgen 
Molvær, Thale 
Gjermstad, Aina 
Johnsen, Charles 
Schulstad, Sonni 
Langlien, Kamilla 
Nathan, Einar 
Nielsen, Mone 
Røkholt, Gro 
Larsen, Monika 
Sørlie, Andre 
Olivares, Dario 
Holenbakken, Roar 
Venner, Ann-Kristin 
Wilhelmsen, Ingeborg 
Storlien, Tonje Marie 
Jørgensen, Heidi Sveen 
Hauge, Kathrine Sæverud 
Ådnebergli, Atle 
Gundersen, Per Olav Håseth 
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NRH Aksjon: 078-2018 
Sted: Sør H 
Ansvarlig distrikt: Sogn og Fjordane 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Broch, Johanne 
Vallestad, Elin-Mari 
Sæterdal, Helene H.: Operativ leder 
Engetrøen, Per Gunnar 
Ressem, Else Marie Halse 
 
NRH Aksjon: 079-2018 
Sted: Emblemfjellet, Ålesund 
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Flusund, Børge 
Dyrkorn, Kristin 
Vikestrand, Astri 
Bunes, Ronny: Operativ leder 
Fediuk, Mona Christin 
Selliseth, Jan Morten 
Engetrøen, Per Gunnar 
 
NRH Aksjon: 080-2018 
Sted: Gurskøya,  
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Hjemsæteren, Tom 
Dyrkorn, Kristin 
Isaksen, Andreas 
Bunes, Ronny: Operativ leder 
Vikestrand, Astri 
Selliseth, Jan Morten 
Engetrøen, Per Gunnar 
Ressem, Else Marie Halse 
 
NRH Aksjon: 081-2018 
Sted: Rypefjord 
Ansvarlig distrikt: Finnmark 
Objekt: Snøskred 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
Iversen, Lena 
Røysom, Frank Elvedal 
 
NRH Aksjon: 082-2018 
Sted: Berdalsegg 
Ansvarlig distrikt: Sogn og Fjordane 
Objekt: Snøskred 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
Skår, Knut 
Broch, Johanne 
Sæterdal, Helene H. 
Engetrøen, Per Gunnar 
Melle, Marianne Barstad 
 

NRH Aksjon: 083-2018 
Sted: Vest av Blåtinden, Svolvær 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Snøskred 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
Træthaug, Karine 
 
NRH Aksjon: 084-2018 
Sted: Viddalen 
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Snøskred 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
Melle, Marianne Barstad 
Engetrøen, Per Gunnar: Operativ leder 
Ressem, Else Marie Halse 
 
NRH Aksjon: 085-2018 
Sted: Langfjordbotten 
Ansvarlig distrikt: Finnmark 
Objekt: Snøskred 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
Iversen, Lena 
Tobro, Kristine Hefre 
Røysom, Frank Elvedal 
 
NRH Aksjon: 086-2018 
Sted: Josanddalen 
Ansvarlig distrikt: Hordaland 
Objekt: Snøskred 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
Monsen, Tor 
Kryvi, Marthe 
Mjånes, Jarle: Operativ leder 
Markhus, Knut 
Kornerud, Mette 
Grande, Jan Erik 
Grønstad, Ragnhild 
 
NRH Aksjon: 087-2018 
Sted: Rund Skarvehøi 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Gundersen, Per Olav Håseth 
 
NRH Aksjon: 088-2018 
Sted: Moelv 
Ansvarlig distrikt: Innlandet 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Funnet av Politiet 
Hundefører: 
Holm, Arve 
Furulund, Marit 
Haugsrud, Hilde 
Kalrasten, Gunnar Johan: Operativ leder 
Nerhagen, Merete 
Skundberg, Bjarne 
Bårdseng, Torstein 

NRH Aksjon: 089-2018 
Sted: Durmålstinden 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Snøskred 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
Knutsen, Cicilie 
Dahl, Janne 
Træthaug, Karine 
 
NRH Aksjon: 090-2018 
Sted: Senja 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Snøskred 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
Pedersen, Ken 
Storås, Vemund 
 
NRH Aksjon: 091-2018 
Sted: Kopervik 
Ansvarlig distrikt: Hordaland 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Funnet av Politiet 
Hundefører: 
Damås, Jan Ståle 
 
NRH Aksjon: 092-2018 
Sted: Linken, Narvik 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Snøskred 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
Bruvoll, Ann Berit 
Nicolaysen, Tore: Operativ leder 
 
NRH Aksjon: 093-2018 
Sted: Svarttinden 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Snøskred, savnet mann/ gutt 
Resultat: Norsk Luftambulanse 
Hundefører: 
Arntzen, Arne: Operativ leder 
Træthaug, Karine 
 
NRH Aksjon: 094-2018 
Sted: Våler 
Ansvarlig distrikt: Østfold og Follo 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av Politihelikopter 
Hundefører: 
Aasen, Aino 
Jensen, Hans 
Nathan, Einar 
Nielsen, Mone 
Askerød, Erik 
Sandbugt, Linda 
Vik, Toril B.: Operativ leder 
Sogn, Ann Kristin 
Geelmuyden, Helene E. 
Ingolfsen, Wenche Iren 
Olaussen, Karin Helene 
Bjønness, Kirsten Plum 

Bjønness, Nils-Jørgen 
 
NRH Aksjon: 095-2018 
Sted: Området Kyrkjebøen i Hemsedal 
Ansvarlig distrikt: Buskerud 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Bommen, Hege 
Lysne, Berit 
Hansen, Sonja 
Askerød, Erik 
Grøndalen, Vidar: Operativ leder 
Steiro, Sidsel 
Bjørnstad, Ole Johan 
Gundersen, Per Olav Håseth 
Hanssen, Tonje Cecilie Moen 
 
NRH Aksjon: 096-2018 
Sted: Farsund 
Ansvarlig distrikt: Agder 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Guttormsen, Reidar 
Alsand, Wenche: Operativ leder 
 
NRH Aksjon: 098-2018 
Sted: Rypefjord, Fjorddalen 
Ansvarlig distrikt: Finnmark 
Objekt: Snøskred 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
Iversen, Lena 
Hansen, Jim Olav 
Larsen, Kristian B. 
Røysom, Frank Elvedal 
 
NRH Aksjon: 099-2018 
Sted: Isesjøen 
Ansvarlig distrikt: Østfold og Follo 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Basma, Nina 
Jensen, Hans 
Nathan, Einar 
Nielsen, Mone 
Askerød, Erik 
Vik, Toril B.: Operativ leder 
Sogn, Ann Kristin: Operativ leder 
Herjuaune, Mona 
Hauge, Merete G. 
Langlien, Kamilla 
Ramseng, Øystein 
Nordbø, Nina Alida 
Wilhelmsen, Ingeborg 
Geelmuyden, Helene E. 
Olaussen, Karin Helene 
Gundersen, Per Olav Håseth 
 

NRH Aksjon: 100-2018 
Sted: Viddaseter 
Ansvarlig distrikt: Buskerud 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Bommen, Hege 
Lysne, Berit 
Fogstad, Kjell-Erik: Operativ leder 
Askerød, Erik 
 
NRH Aksjon: 101-2018 
Sted: Daggrødhytta 
Ansvarlig distrikt: Buskerud 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Bommen, Hege 
Lysne, Berit 
Våle, Marit 
Staaland, Theresia: Operativ leder 
Aspenes, Kaia 
Askerød, Erik 
Heradstveit, Rakel 
 
NRH Aksjon: 102-2018 
Sted: Holmvann, Tana 
Ansvarlig distrikt: Finnmark 
Objekt: Snøskred 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
Johnsen, Vigdis 
Hansen, Jim Olav 
 
NRH Aksjon: 103-2018 
Sted: Stallogargoflåget i Kvalsund 
Ansvarlig distrikt: Finnmark 
Objekt: Snøskred 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
Iversen, Lena 
Hansen, Jim Olav 
Røysom, Frank Elvedal 
 
NRH Aksjon: 104-2018 
Sted: Namsos 
Ansvarlig distrikt: Trøndelag 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av Politihund 
Hundefører: 
Bøe, Martin 
Fjæran, Torun 
Nilsen, Wenche: Operativ leder 
Larsen, Kenneth Krog 
 
NRH Aksjon: 105-2018 
Sted: Stølsheimen 
Ansvarlig distrikt: Hordaland 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Funnet av CHC helikopter 
Hundefører: 
Gullstein, Leif: Operativ leder 
Lid, Nils Rune 

Mjånes, Jarle 
Sætveit, Rune 
Kornerud, Mette 
Smørdal, Yngve 
Skotheim, Karen Sofie 
Hoel, Regine 
 
NRH Aksjon: 106-2018 
Sted: Møre og Romsdal 
Ansvarlig distrikt: Harstadfjellet 
Objekt: Snøskred 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
Engetrøen, Per Gunnar: Operativ leder 
Flusund, Børge 
Dyrkorn, Kristin 
Isaksen, Andreas 
Selliseth, Jan Morten 
Waagan, Monika Haanes 
Ressem, Else Marie Halse 
 
NRH Aksjon: 107-2018 
Sted: Blåneba i Vengedalen 
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Snøskred 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
Flusund, Børge 
Isaksen, Andreas 
Engetrøen, Per Gunnar: Operativ leder 
Selliseth, Jan Morten 
Waagan, Monika Haanes 
Ressem, Else Marie Halse 
 
NRH Aksjon: 108-2018 
Sted: Kavlikleiva 
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Snøskred 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
Engetrøen, Per Gunnar: Operativ leder 
Flusund, Børge 
Dyrkorn, Kristin 
Isaksen, Andreas 
Selliseth, Jan Morten 
Waagan, Monika Haanes 
Ressem, Else Marie Halse 
 
NRH Aksjon: 109-2018 
Sted: Rana/ Bjørnvassdalen 
Ansvarlig distrikt: Søndre Nordland 
Objekt: Snøskred, savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Hansen, Bjørn Egil 
 
NRH Aksjon: 110-2018 
Sted: Hønefoss 
Ansvarlig distrikt: Buskerud 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av Politiet 
Hundefører: 
Bommen, Hege 

Lysne, Berit 
Nordmo, Lisa 
Poortman, Tore: Operativ leder 
Grøndalen, Vidar: Operativ leder 
Olsen, Terje 
Aspenes, Kaia 
Hansen, Sonja 
Olsen, Wenche 
Askerød, Erik 
Gruer, Halldis 
Tysnes, Odd Einar 
Wilhelmsen, Ingeborg 
 
NRH Aksjon: 111-2018 
Sted: Batnfjordsøra 
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Funnet av Røde Kors i sjøen 
Hundefører: 
Hegness, Brit 
Flusund, Børge 
Gammelsæter, Pia 
Selliseth, Jan Morten 
Engetrøen, Per Gunnar 
 
NRH Aksjon: 112-2018 
Sted: Søftland, Os 
Ansvarlig distrikt: Hordaland 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Ikke funnet 
Hundefører: 
Kryvi, Marthe 
Moberg, Roald 
Sætveit, Rune 
Gullstein, Leif: Operativ leder 
Duesund, Henrik 
Eilertsen, Hildur 
Ludvigsen, Lisbeth 
Grønstad, Ragnhild 
Jordal Moe, Joachim 
Jordal, Jørgen Andre 
Gjesdahl, Baste 
 
NRH Aksjon: 113-2018 
Sted: Sunndalsøra 
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Funnet av kamerater 
Hundefører: 
Engetrøen, Per Gunnar: Operativ leder 
Amundø, Kurt 
Flemsæter, Aud 
Isaksen, Andreas 
Selliseth, Jan Morten 
Waagan, Monika Haanes 
Ressem, Else Marie Halse 
 

Hundefører:NRH Aksjon: 114-2018 
Sted: Kristiansund 
Ansvarlig distrikt: Agder 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Funnet av Hjelpekorps 
Hundefører: 
Rabben, Kent Moe: Operativ leder 
Skagen, Svein 
Alsand, Wenche 
Skjørestad, John 
Tvedt, Tina Helen 
Guttormsen, Reidar 
Breidablik, Bodil Fischer 
 
NRH Aksjon: 115-2018 
Sted: Saudehornet/ Ørsta 
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Ressem, Else Marie Halse 
 
NRH Aksjon: 116-2018 
Sted: Larvik 
Ansvarlig distrikt: Vestfold 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Fogstad, Kjell-Erik: Operativ leder 
Hoem, Trine 
Lysne, Berit 
Tanum, Maja Bruu 
 
NRH Aksjon: 117-2018 
Sted: Jevnaker 
Ansvarlig distrikt: Buskerud 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Funnet av Politihelikopter 
Hundefører: 
Murberg, Inge: Operativ leder 
Leiros, Nina 
Lysne, Berit 
Aspenes, Kaia 
Hansen, Sonja 
Olsen, Wenche 
Askerød, Erik 
Gruer, Halldis 
Andersen, Marta 
Movik, Christine 
Hjemsæteren, Tom 
Ramseng, Øystein 
Berglund, Sara Helen 
Wilhelmsen, Ingeborg 
Bjørnstad, Ole Johan 
Sogn, Ann Kristin 
 
NRH Aksjon: 118-2018 
Sted: Svolværgjeita 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Snøskred 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
Arntzen, Arne: Operativ leder 
Træthaug, Karine 
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NRH Aksjon: 119-2018 
Sted: “Tyribo” på Tyristrand 
Ansvarlig distrikt: Buskerud 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Lysne, Berit 
Hansen, Sonja 
Olsen, Wenche 
Askerød, Erik 
Gruer, Halldis 
Hjemsæteren, Tom 
Ramseng, Øystein 
Sogn, Ann Kristin 
Bjørnstad, Ole Johan 
 
NRH Aksjon: 020-2018 
Sted: Bjørkelangen 
Ansvarlig distrikt: Østfold og Follo 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Aasen, Aino 
Aspenes, Kaia 
Kristiansen, Ole-Jan: Operativ leder 
Askerød, Erik 
Holenbakken, Roar 
Haugen, Lise Ljungmann 
Bjønness, Nils-Jørgen 
Gundersen, Per Olav Håseth 
 
NRH Aksjon: 122-2018 
Sted: Lyngen 
Ansvarlig distrikt: Troms 
Objekt: Snøskred 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
Bengtsson, Susanne 
Nergaard, Benedikte 
 
NRH Aksjon: 123-2018 
Sted: Sørtinden ved Tromvik 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Snøskred 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
Pedersen, Ken 
Løvhaug, Hilde 
 
NRH Aksjon: 124-2018 
Sted: Sølvfjellet, Grantangen 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Snøskred 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
Grønstrand, Line 
Bruvoll, Ann Berit 
 

NRH Aksjon: 125-2018 
Sted: Laupstad 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Snøskred 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
Træthaug, Karine 
Arntzen, Arne: Operativ leder 
 
NRH Aksjon: 126-2018 
Sted: Langvassdalen, E av Bjørnefjell 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Snøskred 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
Helland, Bjørn Einar 
 
NRH Aksjon: 127-2018 
Sted: Blåtinden, Svolvær 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Snøskred 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
Dahl, Janne 
Gunvaldsen, Inger 
Arntzen, Arne: Operativ leder 
 
NRH Aksjon: 128-2018 
Sted: Drammen 
Ansvarlig distrikt: Buskerud 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av Politiet 
Hundefører: 
Hesjedal, Marie: Operativ leder 
Kristiansen, Ole-Jan: Operativ leder 
Bommen, Hege 
Askerød, Erik 
Wilhelmsen, Ingeborg 
Bommen, Hege 
Nordmo, Lisa 
Aspenes, Kaia 
Hansen, Sonja 
Nathan, Einar 
Os, Tina Treu 
Askerød, Erik 
Gruer, Halldis 
Poortman, Tore 
Steiro, Sidsel 
Tanum, Maja Bruu 
Langlien, Kamilla 
Ramseng, Øystein 
Lønn, Brita Bergan 
Boge, Gudrun Seeberg 
Olaussen, Karin Helene 
Gundersen, Per Olav Håseth 
 

NRH Aksjon: 129-2018 
Sted: Ryen Helsehus 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Basma, Nina 
Nordmo, Lisa 
Poortman, Tore: Operativ leder 
Stenhaug, Eirik: Operativ leder 
Nielsen, Mone 
Sørlie, Hege 
Molvær, Thale 
Herjuaune, Mona 
Hogstad, Ingvid 
Schulstad, Sonni 
Gulbrandsen, Lene 
Holenbakken, Roar 
Ramseng, Øystein 
Halvorsen, Anne Wien 
Kristiansen, Ole-Jan 
Wilhelmsen, Ingeborg 
Bjønness, Kirsten Plum 
Bjønness, Nils-Jørgen 
Hauge, Kathrine Sæverud 
Gundersen, Per Olav Håseth 
 
NRH Aksjon: 130-2018 
Sted: Sarpsborg 
Ansvarlig distrikt: Østfold og Follo 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av Politiet/ brannvesen 
Hundefører: 
Vik, Toril B.: Operativ leder 
Kristiansen, Ole-Jan: Operativ leder 
Basma, Nina 
Jensen, Hans 
Askerød, Erik 
Bjørdal, Siri 
Poortman, Tore 
Steiro, Sidsel 
Olivares, Dario 
Sandbugt, Linda 
Schulstad, Sonni 
Langlien, Kamilla 
Ramseng, Øystein 
Sogn, Ann Kristin 
Ådnebergli, Atle 
Geelmuyden, Helene E. 
Omnø, Stine Kvalfors 
Bjønness, Nils-Jørgen 
Ørjasæter, Unni Mastad 
Gundersen, Per Olav Håseth 
Bjønness, Kirsten Plum 
 
NRH Aksjon: 131-2018 
Sted: Molde 
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Savnet kvinne/ jente 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Carlsson, Vibecke 
Gammelsæter, Pia 

Flusund, Børge: Operativ leder 
Dyrkorn, Kristin: Operativ leder 
Isaksen, Andreas: Operativ leder 
Fediuk, Mona Christin 
Selliseth, Jan Morten 
Engetrøen, Per Gunnar 
 
NRH Aksjon: 132-2018 
Sted: Gausel 
Ansvarlig distrikt: Rogaland 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Funnet av Hjelpekorps 
Hundefører: 
Eriksen, Trond: Operativ leder 
Håvik, Gry 
Berge, Gro-Elin 
Iversen, Herman 
Enoksen jr., Paul 
Jørgensen, Cecilie Sperre 
 
NRH Aksjon: 133-2018 
Sted: Trondheim 
Ansvarlig distrikt: Trøndelag 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av Politiet 
Hundefører: 
Nilsen, Wenche: Operativ leder 
Fjæran, Torun 
Rønning, Ståle 
Larsen, Kenneth Krog 
 
NRH Aksjon: 134-2018 
Sted: Myrdal 
Ansvarlig distrikt: Hordaland 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Mjånes, Jarle: Operativ leder 
Lid, Nils Rune 
Grande, Jan Erik 
 
NRH Aksjon: 135-2018 
Sted: Grorud 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Murberg, Inge: Operativ leder 
Poortman, Tore: Operativ leder 
Stenhaug, Eirik: Operativ leder 
Andersen, Marius Wigen: Operativ leder 
Aspenes, Kaia 
Nielsen, Mone 
Sørlie, Hege 
Vik, Toril B. 
Askerød, Erik 
Molvær, Thale 
Gjermstad, Aina 
Hogstad, Ingvid 
Schulstad, Sonni 
Holenbakken, Roar 
Ramseng, Øystein 
Boge, Gudrun Seeberg 

Wilhelmsen, Ingeborg 
Bjønness, Kirsten Plum 
Bjønness, Nils-Jørgen 
Jørgensen, Heidi Sveen 
Hauge, Kathrine Sæverud 
Ørjasæter, Unni Mastad 
 
NRH Aksjon: 136-2018 
Sted: Steinkjær 
Ansvarlig distrikt: Trøndelag 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av Sea King 
Hundefører: 
Nilsen, Wenche: Operativ leder 
Fjæran, Torun 
Larsen, Kenneth Krog 
 
NRH Aksjon: 137-2018 
Sted: Fredrikstad 
Ansvarlig distrikt: Østfold og Follo 
Objekt: Savnet person 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Sogn, Ann Kristin: Operativ leder 
Jensen, Hans 
Nathan, Einar 
Sørlie, Hege 
Askerød, Erik 
Poortman, Tore 
Gjermstad, Aina 
Olivares, Dario 
Johnsen, Charles 
 
NRH Aksjon: 138-2018 
Sted: Brynseng, Oslo 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av Politiet 
Hundefører: 
Sundhagen, Trine 
Holenbakken, Roar 
Mastad, Hans Jørgen: Operativ leder 
Langlien, Kamilla 
Boge, Gudrun Seeberg 
Gundersen, Per Olav Håseth 
 
NRH Aksjon: 139-2018 
Sted: Solbergfjellet 
Ansvarlig distrikt: Buskerud 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Bommen, Hege 
Lysne, Berit 
Hansen, Sonja 
Hesjedal, Marie: Operativ leder 
Lykke, Betina 
Nathan, Einar 
Askerød, Erik 
Gruer, Halldis 
Ramseng, Øystein 
Lønn, Brita Bergan 
Bjørnstad, Ole Johan 
Gundersen, Per Olav Håseth 

NRH Aksjon: 140-2018 
Sted: Bærum 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Basma, Nina 
Aspenes, Kaia 
Stenhaug, Eirik: Operativ leder 
Nessem, Anders Sten: Operativ leder 
Murberg, Inge 
Nathan, Einar 
Sørlie, Hege 
Vik, Toril B. 
Askerød, Erik 
Molvær, Thale 
Gjermstad, Aina 
Johnsen, Charles 
Schulstad, Sonni 
Holenbakken, Roar 
Ramseng, Øystein 
Ådnebergli, Atle 
Geelmuyden, Helene E. 
Olaussen, Karin Helene 
Ørjasæter, Unni Mastad 
 
NRH Aksjon: 141-2018 
Sted: Ajonjarga, Karasjok 
Ansvarlig distrikt: Finnmark 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Funnet av Sea King 
Hundefører: 
Iversen, Lena 
Larsen, Kristian B.: Operativ leder 
Jakola, Camilla 
Kvammen, Morten B. S 
 
NRH Aksjon: 142-2018 
Sted: Karmøy 
Ansvarlig distrikt: Hordaland 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Ikke funnet 
Hundefører: 
Damås, Jan Ståle 
 
NRH Aksjon: 143-2018 
Sted: Bærum 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Nessem, Anders Sten: Operativ leder 
Aspenes, Kaia 
Nielsen, Mone 
Askerød, Erik 
Bjørdal, Siri 
Molvær, Thale 
Poortman, Tore 
Johnsen, Charles 
Ramseng, Øystein 
Wilhelmsen, Ingeborg 
Gundersen, Per Olav Håseth 
 

NRH Aksjon: 144-2018 
Sted: Stange 
Ansvarlig distrikt: Innlandet 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av helikopter 
Hundefører: 
Dalby, Alf 
Holm, Arve 
Kalrasten, Gunnar Johan: Operativ leder 
Leiros, Nina 
Furulund, Marit 
Haugsrud, Hilde 
Hjemsæteren, Tom 
Skundberg, Bjarne 
Larsson, Tone Hetty 
Geelmuyden, Helene E. 
Kristiansen, Per Egil 
 
NRH Aksjon: 145-2018 
Sted: Osøyro 
Ansvarlig distrikt: Hordaland 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Gullstein, Leif: Operativ leder 
Moberg, Roald 
Gjesdahl, Baste 
Erikstad, Nils - Tore 
Moberg, Roald 
Sætveit, Rune 
Duesund, Henrik 
Heggem, Dag Magne 
Jordal Moe, Joachim 
Madsgård, Silje S. 
Jordal, Jørgen Andre 
Skotheim, Karen Sofie 
Finne, Aud Herregården 
 
NRH Aksjon: 146-2018 
Sted: Haramsøy 
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Funnet av HF J. M. Selliseth 
Hundefører: 
Selliseth, Jan Morten 
 
NRH Aksjon: 147-2018 
Sted: Nikulpmyren, Frognersetra 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Funnet av HF Tore Poortman 
Hundefører: 
Poortman, Tore 
Stenhaug, Eirik: Operativ leder 
Basma, Nina 
Nilsen, Mona 
Johnsen, Charles 
Holenbakken, Roar 
Bjønness, Kirsten Plum 
Bjønness, Nils-Jørgen 
 

NRH Aksjon: 148-2018 
Sted: Flåvann, Linde i Telemark 
Ansvarlig distrikt: Telemark 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Lysne, Berit 
Gåra, Margit 
Askerød, Erik 
Lønn, Brita Bergan 
 
NRH Aksjon: 149-2018 
Sted: Vikanipa 
Ansvarlig distrikt: Sogn og Fjordane 
Objekt: Savnet person 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Skår, Knut 
Kryvi, Marthe 
Moberg, Roald 
Iversen, Ronny 
Engetrøen, Per Gunnar 
 
NRH Aksjon: 150-2018 
Sted: Nordbø, SØ av Molde 
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Flemsæter, Aud 
Dyrkorn, Kristin 
Gammelsæter, Pia 
Selliseth, Jan Morten 
 
NRH Aksjon: 151-2018 
Sted: Voss 
Ansvarlig distrikt: Hordaland 
Objekt: Savnet kvinne/ jente 
Resultat: Funnet av HF Jan Erik Grande 
Hundefører: 
Grande, Jan Erik 
 
NRH Aksjon: 152-2018 
Sted: Aure 
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Selliseth, Jan Morten 
 
NRH Aksjon: 153-2018 
Sted: Melhus 
Ansvarlig distrikt: Trøndelag 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Ikke funnet 
Hundefører: 
Nilsen, Wenche: Operativ leder 
Lian, Anna 
Fjæran, Torun 
Larsen, Kenneth Krog 
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NRH Aksjon: 154-2018 
Sted: Saltrød 
Ansvarlig distrikt: Agder 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Skagen, Svein 
Alsand, Wenche 
Rabben, Kent Moe: Operativ leder 
Bråten, Inger 
Rabben, Jannicke 
Skjørestad, John 
Tvedt, Tina Helen 
Guttormsen, Reidar 
Breidablik, Bodil Fischer 
 
NRH Aksjon: 155-2018 
Sted: Oslo 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Funnet av HF Tore Poortman 
Hundefører: 
Nielsen, Mone 
Sørlie, Hege 
Askerød, Erik 
Mebust, Stig: Operativ leder 
Poortman, Tore 
Larsen, Monika 
Molvær, Thale 
Steiro, Sidsel 
Olivares, Dario 
Holenbakken, Roar 
Langlien, Kamilla 
Ramseng, Øystein 
Venner, Ann-Kristin 
Omnø, Stine Kvalfors 
Haugen, Lise Ljungmann 
 
NRH Aksjon: 156-2018 
Sted: Båtfjellet, Storslett 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Løvaas, Steinar 
Larsen, Kristian B. 
 
NRH Aksjon: 157-2018 
Sted: Skedsmo 
Ansvarlig distrikt: Romerike 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Funnet av HF R. Holenbakken 
Hundefører: 
Hauge, Merete G.: Operativ leder 
Holenbakken, Roar 
Askerød, Erik 
Larsen, Monika 
Gjermstad, Aina 
Schulstad, Sonni 
Ørjasæter, Unni Mastad 
Gundersen, Per Olav Håseth 
 

NRH Aksjon: 158-2018 
Sted: Sortland 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Funnet 
Hundefører: 
Arntzen, Arne: Operativ leder 
Hansen, Frank 
Nymoen, Bente 
Isaksen, Bjørn 
 
NRH Aksjon: 159-2018 
Sted: Lillesand 
Ansvarlig distrikt: Agder 
Objekt: Savnet person 
Resultat: Funnet av HF Svein Skagen 
Hundefører: 
Rabben, Kent Moe 
Skjørestad, John 
Skagen, Svein 
Alsand, Wenche: Operativ leder 
Guttormsen, Reidar 
Breidablik, Bodil Fischer 
Tvedt, Tina Helen 
 
NRH Aksjon: 160-2018 
Sted: Kviteseid 
Ansvarlig distrikt: Telemark 
Objekt: Savnet kvinne/ jente 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Guttormsen, Reidar 
Bommen, Hege 
Fillingsnes, Emil: Operativ leder 
Lysne, Berit 
Gåra, Margit 
Larsen, Janne 
Skjørestad, John 
Breidablik, Bodil Fischer 
 
NRH Aksjon: 161-2018 
Sted: Fræna 
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Flusund, Børge 
Dyrkorn, Kristin 
Bunes, Ronny: Operativ leder 
Fediuk, Mona Christin 
Selliseth, Jan Morten 
 
NRH Aksjon: 162-2018 
Sted: Levanger 
Ansvarlig distrikt: Trøndelag 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Nilsen, Wenche: Operativ leder 
Fjæran, Torun 
 

NRH Aksjon: 163-2018 
Sted: Skiptvedt 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Nielsen, Mone 
Aasen, Aino 
Basma, Nina 
Gjetrang, Gro 
Sørlie, Hege 
Larsen, Monika 
Steiro, Sidsel 
Gjermstad, Aina 
Sundhagen, Trine 
Ramseng, Øystein 
Ådnebergli, Atle 
 
NRH Aksjon: 164-2018 
Sted: Strømmen/ Skedsmo 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av HF P.O. Gundersen 
Hundefører: 
Mebust, Stig: Operativ leder 
Gundersen, Per Olav Håseth 
Gjetrang, Gro 
Nielsen, Mone 
Os, Tina Treu 
Sørlie, Hege 
Larsen, Monika 
Molvær, Thale 
Poortman, Tore 
Gjermstad, Aina 
Hogstad, Ingvid 
Johnsen, Charles 
Holenbakken, Roar 
Ramseng, Øystein 
Ørjasæter, Unni Mastad 
 
NRH Aksjon: 165-2018 
Sted: Reinsvoll 
Ansvarlig distrikt: Innlandet 
Objekt: Savnet person 
Resultat: Ukjent 
Hundefører: 
Kalrasten, Gunnar Johan: Operativ leder 
Nielsen, Mone 
Hjemsæteren, Tom 
Skundberg, Bjarne 
Bærum, Kim Magnus 
Larsson, Tone Hetty 
Andersstuen, Siv Vasenden 
 

NRH Aksjon: 166-2018 
Sted: Gjøvik 
Ansvarlig distrikt: Innlandet 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Dalby, Alf 
Hjemsæteren, Tom 
Skundberg, Bjarne 
Bærum, Kim Magnus 
Andersstuen, Siv Vasenden 
 
NRH Aksjon: 167-2018 
Sted: Blakstad 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Ikke funnet 
Hundefører: 
Os, Tina Treu 
Sørlie, Hege 
Askerød, Erik 
Larsen, Monika 
Steiro, Sidsel 
Johnsen, Charles 
Movik, Christine 
Schulstad, Sonni 
Gulbrandsen, Lene 
Ramseng, Øystein 
 
NRH Aksjon: 168-2018 
Sted: Bjørkelangen 
Ansvarlig distrikt: Romerike 
Objekt: Savnet person 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Lie, Olav Hallvard 
 
NRH Aksjon: 169-2018 
Sted: Sommarøy 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Savnet mann/ gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Løvaas, Steinar 
 
NRH Aksjon: 170-2018 
Sted: Heggedal 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Poortman, Tore: Operativ leder 
Sørlie, Hege 
Askerød, Erik 
Molvær, Thale 
Steiro, Sidsel 
Gjermstad, Aina 
Hogstad, Ingvid 
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Representantskapsmøte 
                     Lørdag 9. juni 2018 på Hellerudsletta

Leder Knut Skår ønsket de frem-
møtte representanter og æres-
medlemmer velkommen. 
Det ble så ett minutts stillhet for  
de som er gått bort i perioden. 
Deretter fulgte presentasjon av  
de fremmøtte delegatene. 
 
Innkalling og dagsorden ble deretter 
godkjent. 
Møteleder: Odd Kulø. 
Referenter: Hege  Iversen og Anita 
Svendsen. 
Underskrivere: Tone  og Jannike 
Rabben. 
 
Det forelå ingen fullmakter. 
16 distrikter og Hovedstyret var  
tilstede, tilsammen 34 stemme-
berettigede. 
 
Forlag til forretningsorden ble 
referert og enstemmig godkjent. 
 
Denne gangen har vi strukket fristen 
for bladet lengre enn nesten  
forsvarlig, nettopp for å kunne få 
med et lite innblikk fra Representant-
skapsmøtet. Vi kommer tilbake med 
mer stoff og bilder fra møtet i neste 
nummer. 
 
Jeg tar her fram tre av de innkomne 
forslagene. Forslag som jeg tror 
mange er opptatt av. 
 
Først forslaget om å endre formåls-
paragrafen, ved å kutte ut teksten  
«å utgi et faglig og kvalifisert tids-

l På Representantskapsmøtet var det  
16 distrikt tilstede som ga 34 stemme-
berettigede. 
Debatten var som vanlig, saklig og vel  
forberedt.

 
l Møteleder ble valgt Odd Kulø, som 
sammen med administrasjonen bidro  
til en ryddig gjennomføring og et solid 
stykke arbeid gjennom hele møtet.

skrift». I stedet foreslo HS å endre 
paragrafen ved å erstatte teksten 
med en formulering om digitale 
plattformer for informasjon. 
Det ville kunne føre til at nedleggelse 
av Redningshunden som papir-
utgave, i fortsettelsen kunne  
vedtas av Hovedstyret i stedet for  
Representantskapet. Vi i redak-
sjonen er svært glade for at papir-
utgaven er sikret i hvert fall i de 

neste 2 år. Vi synes det er inspirer-
ende (og selvsagt hektisk til tider), 
men når bladet er ferdig produsert, 
er vi veldig fornøyde, og det tror vi 
også at medlemmene er. 
Vi gleder oss til å fortsatt jobbe  
i samme spor! 
 
I paragraf 42, ble det også endringer. 
Den tidligere  paragrafen ga mulighet 
for at dersom nye medlemmer  

Foto: Terje Johansen

Foto: Stig Mebust.
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Hovedstyrets vurdering 
 
Det er flere gode kandidater til å 
motta organisasjonens høyeste  
utmerkelse. På dette representant-
skapsmøte fremmer hovedstyret en 
kandidat. 
 
Vedkommende har fremmet  
organisasjonen på en utmerket 
måte, langt utover et lokalt og 
internt engasjement. Vedkommende 
har bidratt i så å si alle ledd i  
organisasjonen og bidratt til å  
utvikle NRH som en ledende aktør 
innen søk og redning.  
 
Vedkommende har bidratt på ulike 
arenaer, som har fremmet organisa-
sjonen ovenfor rekvirenter, sam-
arbeidspartnere og ikke minst for å 
gjøre organisasjonen mer anerkjent, 
faglig og ut i samfunnet. 
 
Kandidaten har et meget stort lokalt 
engasjement. Vedkommende har 
vært dedikert til NRH. Vedkom-
mende har bidratt til rekruttering, 
forståelse og anerkjennelse. Ved-
kommende har vært og er instruktør, 
som gir av hele seg, for å 

videreutvikle og få nye ekvipasjer på 
beredskapslistene. Vedkommende 
har i tillegg til lang fartstid i distriktet 
også mange års verdifull innsats i 
hovedstyret. 
 
Vedkommende har også bidratt 
langt utover sine lokale, distriktsvise 
grenser. 
 
Vedkommende innehar organisa-
sjonens innsatsnål! 
 
Tor Monsen 
 
Vedkommende har over mange år  
utmerket seg som en pådriver og  
utvikler for Norske Redningshunder 
både lokalt og sentralt. Vedkom-
mende har innehatt utallige verv 
i distriktet og har sittet i hovedstyret  
i mange perioder, og dette har hatt 
stor betydning for organisasjonens 
form og utvikling over tid.   
 
Det vektlegges at vedkommende 
over fire tiår har hatt ett genuint  
engasjement for Norske Rednings-
hunder. Utholdenhet og godt 
 engasjement skal belønnes. 
  

Hovedstyrets vurdering 
 
Tor Monsen er en ildsjel, Tor har over 
lang tid vist engasjement på alle 
nivåer. 10 år i hovedstyret, fem av 
disse som nestleder. Instruktør fra 
1992. Beredskapsansvarlig i seks år. 
Tor har hatt flere perioder som  
distriktsleder og har også vært 
styremedlem, sekretær og kasserer. 
Tor har NRH i hjertet. Tor er  
en grunnpilar med et genuint  
engasjement for Norske Rednings-
hunder. 
 
Det fremheves spesielt at han har 
vært og er en viktig bidragsyter for  
å utvikle organisasjonen. Tor har 
bidratt sterkt til at NRHs rekvirenter 
anser organisasjonens mannskaper 
som profesjonelle frivillige. 
 
Hovedstyret innstiller ovenfor  
representantskapet at Tor mottar 
Norske Redningshunders høyeste  
utmerkelse, NRHs Æresmedlems-
skap. 
 

betalte kontingent etter  
1. november, var det også betalt for 
påfølgende år. 
Dette førte til mye merarbeid for  
administrasjonen, og dette ble der-
for strøket i den nye formuleringen. 
 
I paragraf  38 kommer det en endring 
som til nå har ført til en del tvil om 
valgbarhet og medlemskap i  
lokallagene. Før sto det at kun de 
som hadde betalt kontingent for  
foregående år hadde stemmerett på 
lokallagenes årsmøter. Dette førte  
til en diskusjon om de som betalte 
kontingenten i januar samme år, 
faktisk ikke hadde stemmerett. 
Nå er dette rettet opp, hvilket betyr 
at både de som har  betalt  
kontingent foregående år, samt  
de som har betalt i januar samme  
år som lokallagets årsmøte, har 
stemmerett.

Æresmedlemmene var interesserte tilhørere på Representantskapsmøtet. 
Her ser vi Tove Dreierstad, Odd Kulø, Johan Simonsen, Helge Vasseng, Mick Sheard, Bjørn Tore Olsrud og Terje Johansen. 
Foto: Stig Mebust.

Styreleder Knut Skår åpne møte, Foto: Stig Mebust.

Tor Monsen  
velfortjent æresmedlem

Foto: Stig Mebust.
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hadde denne luksusen hjemme, 
spesielt da han var med å gravde 
dypgraven. Han satt igjen med 
mange gode råd og tips til hvordan 
de kan gjøre sin egen trening enda 
bedre og var utrolig fornøyd etter 
kurset. 
Vi hadde også 5 ekvipasjer og en ob-
servatør fra Svalbard på kurset, som 
alle bestod klasse C og dermed 
kunne ta med seg verdifull erfaring 
for den viktige styrkningen disse 
ekvipasjene skal bli for beredskapen 
oppe på Svalbard i fremtiden. 
 
Vi hadde jo selvsagt i forberedelsene 
lagt inn bestilling på knallvær og det 
fikk vi også, som igjen gjorde at vi 
kunne lage mange felt klar på for-
hånd og de fikk stå i fred helt fram til 
den siste dagen, snøen begynte å 
lave ned rett etter kursavslutningen 
og det ga seg ikke på flere uker, noe 
som resulterte i at faregraden i nord 
økte betraktelig. 
Hovedkurset resulterte i flere nye 
ekvipasjer og også regodkjenninger 
som er en kjempeviktig styrkning for 
beredskapen i nord. Sist men ikke 
minst fikk vi også to nye instruktører 
da Morten Kvammen og Marit Silli 
besto sin instruktørutdanning! Det er 
veldig morsomt å se at pågangen på 
et slikt hovedkurs er så stor som den 
er, det lover godt for fremtiden og 
gjør at det absolutt føltes som rett 
avgjørelse å takke ja till jobben som 
kurssekretær! Det var en stor glede 
og veldig lærerikt å få følge alle 
deltagerne gjennom hele uken og 
spesielt morsomt når så mange er så 
engasjerte og når sine mål og sist 
men ikke minst en stor takk til Arne 
for vel gjennomført kurs! 
 
Sigrun Øverbø Jørgensen 

Når Arne Andreassen spør om du vil 
være kurssekretær så sier du selv-
følgelig ja men når jeg så den rekord-
store påmeldingen til Hovedkurs 
Vinter Nord-Norge ble jeg skeptisk på 
om det var den lureste avgjørelsen 
jeg har tatt i år. 
Undertegnede har ikke vært aktiv i 
NRH lengre enn ett år men syns 
lavinetrening er kjempespennende, 
så å hive seg til som kurssekretær 
første gang man drar på hovedkurs 
vinter ble interessant men jeg visste 
ikke helt hva jeg gikk til. Jeg hadde 
heldigvis en følelse av at Arne har 
gjort dette så mange ganger før at 
han har kontroll på det meste og det 
viste seg at jeg hadde rett. 
Dette året er første året vinterkurset 
har vært avholdt i Målselv Fjel-
landsby med de utfordringene det 
bydde på ved å holde et så stort kurs 
på en helt ny plass, men alt i alt 
virket både deltagere og instruktører 
godt fornøyd med boforhold og tren-
ingsfelt.  

Det var flere som var skeptisk på at 
de skulle opp skiheisen med 
hundene for å komme til de feltene 
som lå på Myrefjell men dette gikk 
heldigvis veldig bra, verre var det for 
B-lagene som skulle opp slalom-
bakken med pulk på utmarsjen men 
også disse kom helskinnet igjennom 
opplevelsen. 
 Litt utfordringer i forhold til rein og 
lite snø gjorde at vi utover uka flyttet 
store deler av kurset til Andsfjellet 
noe som innebærte litt lengre kjøring 
til felt men absolutt verdt det for å få 
de feltene vi fikk. 
 
Ledet an av Julle Malmstrøm har 
staben og en blid gjeng soldater fra 
forsvaret gravet ut og laget masse 
morsomme og utfordrende caser til 
alle lagene og det var mange som var 
fornøyd med å komme til ferdige felt 
hver dag.  
Vi var jo som nevnt så heldig at vi 
fikk låne soldater hos forsvaret, disse 
fikk opplæring i graving av figurant-

grop, opptreden som figurant, snø-
forhold, bekledning og tilbakemeld-
ingene fra disse var veldig gode og 
dette er et samarbeid vi gjerne gjen-
nomfører flere ganger. De var 
uvurderlig hjelp under hele kurset og 
de stilte opp og lå mange timer 
under snøen for oss noe som gjorde 
at lagene kunne ha fokus på å trene. 
Vi hadde også med oss to politi-
studenter som hadde stort utbytte 
av å følge oss hele uken. Torsdag fikk 
vi også besøk av forsvarets BELL-
Helikopter og A-lagene samt Høy-
fjellsmerket fikk fly ut i ferdige felt og 
søke. Det ble også laget en større 
øvelse for de to A-lagene i lag med 
både Røde Kors og politiet.   
 
Besøk fra England og Svalbard 
Under kurset hadde vi besøk av Dave 
Howarth fra Lake District Mountain 
Rescue i England, han var utsendt 
som observatør. Han måtte inn-
rømme at han var litt småsjalu på 
mengdene snø vi hadde da de ikke 

Høyfjells merke
Tekst og foto: Lise Ljungmann Haugen
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ekvipasje trengte vi lengre tid. Dette 
av forskjellige årsaker. Ola Moen var 
lavineinstruktør, men også den 
eneste ettersøkningsinstruktøren. 
Når han gikk bort, hadde ikke laget 
lenger instruktør innen ettersøkning. 
Vi reiste rundt til de andre lagene i 
distriktet og fikk hjelp til å komme 
videre. 
 
I dag er Mick Sheard  lagets 
motivator og pådriver for å opprett-
holde og utvikle lavineberedskapen 
og kompetansen i Lillehammer lag. 
Mick har pr i dag ikke godkjent hund 
selv, men jobber for at vi andre skal 
nå målene våre. Med sin årelange  
erfaring, har han fokus på praktisk 
redning. Og Mick lager øvelser som  
vi drar erfaring av når vi skal ut på 
aksjoner.  

Oddbjørn Klingenberg er også  
fortsatt aktiv som lavineinstruktør. 
Han deler villig sin erfaring og kunn-
skap om hund. Vi er heldige som har 
han. Han har kjøpt seg valp, og det 
blir spennende å følge dem framover. 
 
Når det gjelder ettersøkning, har vi 
fortsatt ikke egen instruktør. Vi fikk 
Kim Magnus Bærum med på laget  
i 2015. Han hadde tidligere trent  
i Oslo, og hadde opparbeidet seg 
noen års erfaring med trening av 
Bouvier. Vi har også Synnøve 
Bjørkhaug som har flere års erfaring 
fra Lillehammer lag.  Undertegnede, 
og de to førstnevnte, er med på å  
ta instruktørjobben. Etter noen års 
arbeide, begynner vi å se resultater  
i økningen av antall godkjente etter-
søkningsekvipasjer.   

To-tre ganger i året har vi lag- 
samlinger, og da prioriterer vi å få 
tak i NRH instruktører. Dette er alltid 
veldig nyttig og lærerikt. Det er  
imidlertid et tankekors at det i vårt 
distrikt (Innlandet) i dag er 3 etters-
økningsinstruktører som er aktive. 
Jeg synes det bør satses mer på  
å utdanne nye instruktører. Det blir 
ganske stor belastning på de som er 
fungerende instruktører i dag. NRH 
har mange hundeførere som har høy 
kompetanse, og som fungerer som 
instruktør på sitt lag. Med flere god-
kjente instruktører blir vi NRH tyngre 
faglig sett og instruktør-staben blir 
mindre sårbar. 
 
Når jeg startet å trene på 
Lillehammer lag i 2010, var vi 2-3 på 
sommertreninger. I dag er vi 5-12 på 

I 2010 begynte jeg å trene rednings-
hund. Og fra da og til i dag har jeg 
fått lov til å være med på å utvikle 
Lillehammer lag til det vi er i dag. 
 
Lillehammer lag ble stiftet 1984,  
av blant annet Ola Moen. 

Mange har vel hørt om Ola Moen. 
Han var en personlighet som satte 
spor etter seg i laget, men også langt 
utenfor Lillehammers grenser.  
Han har vel innehatt de fleste verv i 
Norske Redningshunder. Ola startet  
i 1973 med å trene hund og var aktiv 
helt fram til han gikk bort i 2013. Jeg 
tror han hadde gitt oss et anerkjenn-
ende nikk om han hadde sett oss i 
dag. Men han hadde nok sikkert sagt 
noen Pauli ord som bare Ola Moen 
kunne. 
 
Men vi har ikke reflektert så mye over 
hvordan Ola Moen ville ha gjort det. 
Vi har sett framover og gjort det på 
vår måte. Vi har fått det til og hatt en 
veldig bra utvikling siden jeg startet 

opp å trene redningshund i 2010. 
 
I 2010 så hadde Lillehammer lag 
størst kompetanse innen lavine. Og 
når en ser på statistikken, så har 
dette vært lagets styrke, med antall 
godkjente ekvipasjer. Og ikke minst 
med lagets lavineinstruktører. Laget 
hadde 4 lavineinstruktører når Pluto 
og jeg startet vår lavine-utdannelse. 
Disse var Ola Moen, Mick Sheard, 
Oddbjørn Klingenberg og Stein 
Johansson. Utdanningsløpet på 
lavine gikk derfor ganske greit og rett 
fram for oss. Det var 7-9 på lavine-
treninger. Og nesten alltid en  
instruktør å få råd og hjelp av. 
 
For å bli godkjent ettersøknings-

Lillehammer lag 
fra 2 til 11 godkjenninger siste 8 år
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Merete og Pluto. Foto:Gunnar Veastad

Mick og Bandit. Foto:Reidun Smeby Hammershaug

Oddbjørn og Bajas. Foto:Gunnar Veastad
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resultater av hardt arbeide. Og her 
har hele laget bidratt. Vi fungerer i 
høy grad som et lag.  Alle stiller opp 
for hverandre og gleder seg stort 
over andres resultater.  Det finnes 
ikke et medlem på Lillehammer lag 
som er ute etter kun å trene sin egen 
hund. Vi trives veldig godt med 
hverandre og vi motiverer hverandre 
til å oppnå målene våre. 
 
Vi har egen fest etter hver sesong for 
å feire at vi har blitt enda bedre. Vi 
feirer både store og små oppnådde 
mål. Til høsten skal vi feire «All time 
high», 11 godkjenninger. Jeg gleder 
meg! 
 
Dette er hvem vi er i dag. Og jeg har 
et ønske at vi fortsetter å utvikle oss  
i retning av et lag med høy hunde- 
faglig kompetanse, god samarbeids-
vilje og høy sosial faktor. 
 
Merete Nerhagen 
Leder Lillehammer lag. 

treninger. Laget har hatt stabil  
rekruttering. Det er ofte noen som 
kjenner noen som blir med på  
trening for å se hva dette er. Vi får  
inn nye ekvipasjer som ikke bare har 
gode hundeemner, men som også  
er velegnet og motiverte til å trene 
redning. 
 
Vi dreier over mot å bli et lokallag 
som får flere og flere godkjente 
ettersøkningsekvipasjer. Og det er 
innen ettersøkning vi blir brukt mest 
på leteaksjoner.  
 
Pr mai 2018 teller vi 6 godkjente 
lavine-ekvipasjer og 4 godkjente 
ettersøknings-ekvipasjer. Vi håper 
det blir 5 ila sommeren. Det blir den 
11. godkjenningen totalt, og ny 
rekord for oss.  
 
Lillehammer lag fikk også i 2016 en 
godkjent operativ leder.  
 
Det er veldig tilfredsstillende å se  

En del av Lillehammer lag. Foto:Gunnar Veastad

Reidun og Storm. Foto:Mick Sheard
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Zina ble godkjent A ettersøknings-
hund da hun var 11 år i fjor høst. 
Noen eldre? 
 
Tekst: Nina Alida Nordbø 
Foto: Tonje Marie Storlien 
 
Zina dukket opp på et treningslag  
i Oslo da hun var 8 år. Hun var med 
på kjøtt og flesk, hun nærmet seg  
jo “sperregrensa” på 9 år, hvor en  
redningshund må regodkjenne hvert 
år. Men hun var en sprek, voksen 
dame. Laget stemte for at hun fikk  
bli med på treningene. 
 
Ikke uten diskusjon, dog. Blandings-
rase-tispa er ikke en typisk NRH-
hund akkurat. Hun er resultatet av 
en tjuvparring, forteller eieren, og er 
en blanding av Nova scotia duck tol-
ling retriever, border collie og en 
tredje rase. Omplassert til Tonje som  
4-åring. Hun hadde rakett i rompa, 
det var mye hund i den lille kroppen. 
 
- Zina ble omplassert til meg da  
hun var 4 år som følge av at eierne 
hennes ikke så seg i stand til å klare  
å tilfredsstille de fysiske og mentale 
behovene hennes. 
 
Tonje forteller at hun skaffet seg 
hund primært fordi hun er glad  
i å være ut på tur.  

 
- Zina krever derimot mye mental-
trening, noe som gjorde at vi  
begynte å trene agility. 
 
Hvordan gikk det til at denne tispa 
ble godkjent redningshund høsten 
2017? 

Hva var det som gjorde at du  
bestemte deg for å begynne å  
trene opp en redningshund? 
- Samboeren ønsket å trene sin hund 
i NRH. Zina var 8 år da og jeg ble med 
for å lære mest mulig om hvordan 
man trener frem en redningshund. 
Kombinasjon med å være mye ute  
og få erfaring med å trene hund til  
et formålstjenlig formål virket  
spennende. 
 
Hvilke egenskaper har hun, som  
du så da du begynte å trene? 
- Zina har en stor arbeidslyst, og gjør 
alt for mat. Det er jo et godt grunnlag 
for å lære henne nye ting. 
 
Var det annerledes for deg å trene 
en godt voksen hund, enn de andre 
som hadde mye unge hunder? 
- Den største forskjellen vil jeg si er 
fokuset til hunden. En eldre hund 
klarer å fokusere over lengre tid. 
Dette har jeg opplevd som vår 
største styrke hele veien.  
 
- På den andre siden så tar det  
nok litt lengre tid å lære nye ting  
i såpass voksen alder. Her har nok  
kombinasjonen av min uerfarenhet 
og hennes alder gjort læringskurven 
ekstra bratt. Det har vært mye  
prøving og feiling fra min side. 
 

Det var oppe til diskusjon på laget, 
om hunden din var for gammel, rett 
og slett. Hva tenker du om det nå? 
- Alderen til Zina har vært et tema  
fra dag én. Det var aldri snakk om  
at Zina skulle godkjennes som  
redningshund. Jeg skulle trene Zina 
og skaffe meg erfaring med å trene 
frem en redningshund.  
- Men etter utallige timer i skogen,  
og ikke minst for å ha en målrettet 
trening, bestemte jeg meg for å gå 
for en B-godkjenning. Motivasjonen 
og fremgangen ble ikke mindre av 
dette, noe som førte frem til A, og 
godkjent redningshund. 
 
Hvordan gikk progresjonen  
din, fra nybegynner til B til A?  
- Det må sies at det har vært en 
relativt lang motbakke. Det meste 
gikk i stå. Spesielt runderingen  
har vært en nøtt å knekke.  
Dette skyldtes i all hovedsak  
belønningen. Hun jakter mat,  
og ikke folk. Når hun begynte  
å få rikelig med mat ute hos  
figurant, da løsnet det. 
 
Hvem måtte spise hatten? Det var 
sikkert noen som ikke hadde trua? 
- Jeg fikk følelsen av at vi «kastet 
bort» tiden til enkelte. Trening  
uten et spesifikt mål gir lite  
progresjon, og det er veldig  
demotiverende.  

Derfor satte jeg meg som mål å  
gjennomføre en B-godkjenning.  
 
- På B-ukas arbeid møtte jeg for 
første gang i NRH et par instruktører 
som sa at det var mulig å gå for en 
godkjenning med Zina. Det var den 
lille oppmuntringen som skulle til  
for at vi satte målet mot A. 
 
Hvordan synes du det har vært å 
dra på aksjoner med spreke 
gamlemor? 
- Vi har deltatt på fem aksjoner så 
langt, vi har vært i søk på to av dem. 
Jeg synes det har vært spennende. 
Det er moro å se hvor motivert hun 
er. 

Hvordan er det å skulle regod-
kjenne hvert år, de fleste gruer seg 
til det. Hva er treningsopp-legget? 
- Alt vi har oppnådd sammen i NRH 
har vært en bonus med tanke på  
inngangsverdiene våre. Siden Zina  
er 12 år nå, er det eventuelt kun 
snakk om å regodkjenne i år.  
Forutsatt at hun er mentalt og  
fysisk i form til det.  
 
- Det jeg har mest fokus på i det  
daglige er å holde henne i fysisk god 
form. Foruten kondisjonstrening blir 
det å fokusere på spor og rundering 
når forholdene tillater det, og selv-
følgelig videreutvikling som 
ekvipasje. 
 
Tonje har planer om å følge opp  
det opprinnelige målet - å bruke  
erfaringene fra all treningen med 
Zina til å ta opp en ny redningshund. 
 
- Det blir nok en ny hund og ny  
redningshund når Zina er borte.  
Blir nok mest sannsynlig en  
retriever. Kanskje en toller? 
 

Møt Zina (12), fersk godkjent ettersøkningshund  
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Zina med meling. Foto: Tonje Marie Storlien
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Odd Kulø rundet 70 års bøya i januar iår. Vi kan 
med andre ord si at tida flyr! Odd har vært 

en meget aktiv person i alle år i FNL/NRH, 
han har 45 års medlemskap i organisa-

sjonen, og har væt æresmedlem 
siden 2004.  

Jeg har hatt en samtale med Odd 
for en tid tilbake og bedr ham 
om å skissere hva han har vært 
med på i alle disse årene. Og 
ingen ting er vel bedre enn at 

han beskriver det selv.  
I et langt og engasjerende 

arbeidsliv er det utrolig at han har 
rukket alt det han har. Enten  må 

han jo ha vært en overmann med  
utrolig kapasitet eller hatt en  
forståelsesfull og redningsinteressert  

ledelse gjennom alle disse årene. Lista 
er lang, og er nok den lengste og mest 

imponerende av alle. Vi gratulerer og 
takker for innsatsen. 

Her kommer Odds egne notater: 
 
FNL/NRH 
 
l Mitt første møte med organisasjonen var i 1973 på  
et lavinehundkurs gjennomført på Upsete (Bergens-
banen). Jeg hadde på dette tidspunktet godkjent 
patruljehund i politiet. Politiet hadde på dette tids-
punktet ikke egne vinterkurs noe som gjorde at staten 
betalte for utdanningen for noen hundeførere fra  
rasfarlige distrikt. 
 
l Jeg har hatt kun 2 hunder – Lobo og Casan.  Begge 
hundene godkjent som patruljehund i politiet og som 
lavinehund i FNL. Noe av årsaken til at det ikke ble flere 
hunder for meg finnes i at jeg i 1982 ble ansatt i en  
stilling som ikke var forenlig med å være hundefører. 
Jeg «slet ut» Casan, men etter det har jeg ikke hatt egen 
hund. Kun vært «bestefar» til forskjellige raser som 
naboen (sønnen) har og har hatt. 
 
l I løpet av de knapt 15 årene jeg hadde godkjent hund 
var oppdragene mange både som politihund og som 
lavinehund. Det oppdraget jeg minnes best og som 

kanskje har gjort sterkes inntrykk på meg var en større 
rasulykke i Ørsta i 1979 der et helt boligfelt ble rasert.  
Jeg har tidligere omtalt dette i «Hornet på veggen»  
men nevner det likevel. Det var mange hunder til  
stede, men de to barna som var savnet fant vi ikke.  
I elendigheten var lyspunktet i tilværelsen om vi skal 
kalle det det, at andre skredtatte ble reddet av 
lavinehund tidligere samme natt. 
 
l Engasjementet i FNL/NRH avtok absolutt ikke  
     etter at Casan døde, snarere tvert om. 
    l  Instruktør lavine 1978. 
    l  Dommer lavine 1979.  
    l  Instruktør «sommer» 1982. 
    l  Dommer «sommer» 1983. 
    l  Instruktør/dommer i ruinsøk  tidlig på nittitallet. 
 
l Lokalt engasjement: 
    l  Mange år som medlem/leder av DIO-styret i  
            Møre og Romsdal. 
    l  Mange år som di-sommer og vinter. 
    l  Instruktør/dommer på en rekke lokale  
            samlinger både i eget distrikt og andre  
           (mange) distrikt over hele landet. 
 

Odd rundet 70 i god stil!
Tekst: Terje Johansen, Foto: Bente Asphaug
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l Sentralt engasjement 
    l  Instruktør/dommer på en rekke lavinehundkurs  
            både i sør og i nord. 
    l  Instruktør/dommer på en rekke sommerkurs  
           både i sør og nord. 
    l  Instruktør/dommer på flere ruinsøkkurs både       
                innland og utland (Sverige). 
    l  Kursleder på mange lavinehundkurs og da  
                 vesentlig på Grotli, Leirvassbu og Bessheim.  
    l  Noen år som kursleder på sommerkurs har det  
                også blitt, og da i hovedsak på Starum. 
    l  Medlem av FTU i flere perioder med deltagelse  
                på alle typer kurs, utdanning av instruktører,  
                utarbeiding og tolking av godkjennings- 
                programmene mv. 
    l  Leder av Hovedstyret i 10 år. 
    l  I disse 10 årene var det ingen administrasjon i  
                organisasjonen. En organisasjonssekretær ble  
                i løpet av perioden tilsatt i redusert stilling. 
    l  Medlem og i dag leder av DU. «Abdiserer» nå  
                på fk. Rep.møte. 
    l  Har deltatt og representert FNL/NRH på 
seminarer og symposier i inn- og utland. F.eks i Sverige, 
Finland, England, Tyskland, Sør Korea, Island.  Island 
ble først besøkt i 1986 og da som instruktør på et 
lavinehundkurs. Kontakten med islendingene utviklet 
seg til et meget godt kameratskap med mange av 
hundeførerne der.  Det ble bl.a. av den grunn mange 
vinterkurs på Island også noen få sommerkurs. 
 
l Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum 
(FORF) 
Etter initiativ bl.a. fra Røde Kors så FORF dagens lys i 
1994. FORF skulle være en paraplyorganisasjon for de 
frivillige organisasjonene som deltar i den norske  
redningstjenesten.  Paraplyorganisasjonen skulle 
arbeide for å fremme de frivillige organisasjonenes  
interesse, arbeide for offentlig støtte, bidra til å øke  
den redningsfaglige kompetansen m.m. 
 
l Allerede fra starten av begynte jeg å engasjere meg  
i arbeidet som FORF skulle bidra med.  Engasjementet 
gjorde at jeg også her ble valgt som leder av styret. En 
posisjon jeg hadde hatt i 10 år når jeg i år takket for 
meg. 
 

l Oppgaver, resultater: 
    l  Gjennom FORF fikk jeg anledning til å sette de  
frivillige organisasjonene og den ressurs de er for  
redningstjenesten på kartet.  Jevnlige møter i justis-
departementet også med statsråden bidro nok i stor 
grad til den oppmerksomhet både byråkratiet og den 
politiske ledelsen etter hvert har lagt for dagen.  
Spesielt har Justisdepartementet vist at de ønsker  
å forholde seg til paraplyorganisasjonen og ikke til den 
enkelte organisasjon. 
 
    l  Jevnlige møter (2 pr år) med helsedirektoratet har 
jeg på vegne av FORF deltatt i. 
 
    l  Like så møter med Direktoratet for Samfunns-
sikkerhet og Beredskap. 
 
    l  I 2008 stod FORF i førersetet for utarbeidelsen av  
en rapport som justis bestilte – Den norske rednings-
tjenesten i et 20 års perspektiv. Tiltakene som ble  
skissert i rapporten (What if) er i stor grad blitt  
gjennomført.  Bl.a. er Nasjonalt Redningsfaglig Råd 
(NRR) etablert. Et råd som er bredt sammensatt fra  
redningsetatene og som skal gi redningsfaglige råd til 
Justisdepartementet. De frivillige har 3 representanter  
i rådet hvor jeg frem til i dag har vært en av disse.   
I tillegg ivaretar FORF sekretærfunksjonen for rådet. 
 
    l  Årlig har FORF arrangert et større seminar (er-
faringsseminar) for de frivillige.  Etter hvert har også 
både  
politiet og HRS-ene vist interesse for disse seminarene.  
De siste årene har vel 200 personer deltatt på disse 
seminarene. Noe større «redningsseminar» er meg  
bekjent ikke å finne i vårt land. Utbytte av seminarene 
har i følge tilbakemeldingene vært prima/meget bra. 
 
    l  Forsikringsordningen for de frivillige tok FORF 
initiativet til. 
 
    l  Nødnett til de frivillige – kostnadsfritt – var det 
FORF som tok fatt i. 
 
    l  De frivillige er representert og er en del av led-
elsen i alle landets Lokale Redningssentraler (LRS-er). 
 
    l  FORF er med i ledelsen ved de to Hovedrednings-
sentralene. I disse ledergruppene har jeg vært fast 
medlem. 

      l  Min rolle i  FORF har som i FNL/NRH gitt meg 
muligheten til å besøke søsterorganisasjoner i inn  
og utland hvor vår unike norske ordning har blitt 
presentert. Her har jevnlige møter med islendingene 
stått på kartet hvor vi i 2017 inngikk en samarbeids-
avtale med Landsbjørg. 
 
    l  For min del var siste representasjon sist høst i  
Russland, nærmere bestemt i Petrozavodsk. Her deltok 
også flere ekvipasjer fra NRH. 
 
    l  Tilskuddet til de frivillige organisasjonene over  
statsbudsjettet har vært gjenstand for påtrykk fra FORF 
og har økt siste årene. 
 
    l  Veilederen for Søke etter saknede som er utgitt av 
HRS og som nå benyttes i alle landets politidistrikter  
er utarbeidet av FORF. 
 
    l  Håndbok i redningstjenesten er under  
utarbeidelse hvor FORF har en sentral rolle. 
 

    l  FORF har hatt fast plass på politiets stabskurs og  
innsatssteder kurs hvor det har blitt gitt informasjon 
om de frivilliges rolle og kompetanse i tillegg til 
Veilederen som er utgitt. 
 
    l  Av Samfunnssikkerhetsmeldingen fremgår det  
bl.a. at regjeringen vil at det skal ses på de frivillige  
beredskaps- og redningsorganisasjonenes rolle.  
Dette dokumentet har FORF fått i oppgave av NRR og 
utarbeide. 
 
    l  En ny «What if» rapport er også i emning med 
FORF i førersetet. 
 
Engasjementet har nok til tider vært vel stort. Kvelder, 
netter og dager/helger har gått med til forberedelser og 
gjennomføring av all aktiviteten.  For meg har det vært 
en glede å få være med, jeg kjenner «redningsfolk» over 
hele landet. Mennesker som jeg jevnlig har kontakt 
med og som har gitt meg mye.



En KOOL oppstandelse 
Et arrangert grunnkurs, to helger med førstehjelp, en trenings- 
samling, et hundefaglig kurs, et par godkjente mørkesøk og et  
par apellprøver. Ja, og en utmarsjhelg. Høres dette ut som noe et  
nystartet lag kunne være fornøyd med å ha gjennomført på en god 
sesong? I løpet av et år kanskje? Ikke Kongsberg og omegn lag, nei. 
Her snakker vi hittil i år og vi snakker mai måned altså dere. Alt 
dette har sylferske NRH Kongsberg og omegn lag organisert denne 
våren.  
Vi snakker her om noen få medlemmer, og i NRH sammenheng, 
urutinerte ildsjeler. De har ikke engang rukket å fått godkjent hund. 
Men kjenner jeg dem rett, tar nok ikke det heller lange tiden. 

Tekst: Kristin Løken, Foto: Janne W. Kristiansen

Med et vakkert bilde av fullmånen, som 
speiler seg i isen på Hoensvannet, ønsker 
NRH Kongsberg og omegn lag, å takk alle 
deltakere for hyggelig og lærerike helger.  
En spesiell takk til NRH instruktører og  
foredragsholdere, som har stilt opp for oss  
og gjort kurshelgene til et godt minne å ta 
med oss på veien videre. Uten dere hadde vi 
ikke fått dette til.  Tusen takk, alle sammen.  
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NRH Kongsberg og omegn lag  
gjenoppsto fra asken ved årsskiftet, 
og har mer enn doblet medlem-
stallet fra i fjor. Nyvalgt leder Janne 
W. Kristiansen kan fortelle om en 
fantastisk giv i laget. ‘Her står folk på 
og hjelper til de stuper. De møter 
opp grytidlig helg etter helg og gir 
seg ikke før den bedre halvdel har 
sendt etterlysning via Interpol, ler 
Janne mens hun kikker utover 
Hoensvanns-hotellet som bader seg  
i kveldssolen langt inne i de Øvre 
Eikerske skoger. Hoensvannshotellet 
har vært åstedet for de fleste kurs og 
seminarer og vi er evig takk skyldig 
Hoensvannets Venner med Mona 

Haugen i spissen som har gjort dette 
mulig og lånt ut denne perlen til NRH 
laget vårt. 
 
Grunnkurs 
Lagets første arrangement var  
grunnkurs. En usedvanlig lydhør og  
interessert forsamling tilbrakte siste 
helgen i april langt inne i skogen. De 
oppholdt seg for det meste 
innendørs på stoler, tross de flotte 
omgivelsene rundt dem. Hele 20 
deltakere hadde samlet seg for sitt 
aller første kurs på noe som sannsyn-
ligvis, for de fleste av dem, blir en 
spennende reise mot en fremtidig 
karriere i Norske Redningshunder.  

Det var undervisning fredag kveld, 
hele lørdag og søndag var de jaggu 
ikke ferdige før langt utpå kvelden. 
Over halvparten overnattet i de 
koselige hyttene og det ble snakket 
og fortalt skrønehistorier til langt på 
natt.  
 
‘Vi synes det er utrolig hyggelig at så 
mange tok turen på grunnkurs i NRH 
og spesielt hyggelig at de valgte å 
gjøre det med oss i Kongsberg og 
omegn lag, sier leder Janne. På 
spørsmål om hvor de tar energien 
fra, blir hun ivrig i blikket og forteller 
om hvor mye det gir henne og laget å 
være en brikke i en organisasjon som 

Distriktsleder og instruktør i Buskerud, Kjell 
Tore Bakketun. Underviser deltakerne i kart 
og kompass. Her er fra venstre Martin  
Kristoffersen, Tor Oscar Kristiansen, Kjell 
Tore Bakketun i midten bak, på høyre side 
bak Frida Stuveseth og Marianne Østerbø i 
gang med litt praktisk trening.

NRH. Vi får og innblikk i hvor mye 
som kreves for å starte og å for å 
drive et lag. Vel visste vi fra egen-
erfaring at det tar på å trene red-
ningshund, men at jobben bak der 
igjen er såpass stor, visste vi lite om.  
       
      Denne helgen hadde arrange-
mentskomiteen bedt inn foredrags-
holdere fra mange leire. Og det var 
ikke bare de fra NRH som stilte opp 
gratis, det var samtlige. Leder i DIO 
Buskerud, Kjell Tore Bakketun inn-
ledet og snakket mye generelt og 
spesielt om teknikkens verden. 
Veterinær Merete Lysaker startet 
søndag morgen med å fortelle          

interessant om hvordan vi tar vare 
på våre firbente i arbeidhund-
sammenheng. Rune Moen, inne-
haver av Rune Moens Hundesenter, 
hadde den store brukshunddelen og 
var innom alt fra valg av hund til  
teknikker for trening av spor. Her  
ble det liv i forsamlingen! Det ble 
spurt om både dette og hint og Rune 
svarte ivrig ivei om sitt favoritt tema. 
Etter dette fulgte Olav Stuveseth –  
fra Bjørn Myhre Sport (Sport1). Han 
fortalte og viste oss mye flott og 
praktisk bekledning.  
Det hele ble avsluttet av Per Olav 
Gundersen (PO), NRH’s egen Potet;  
mangeårig dommer, instruktør og 

distriktsinstruktør. 500 aksjoner har 
PO på baken og han delte ivrig   
historier. Han fortalte om snøskred, 
om apparatet som settes i gang ved 
et skred og generelt om livet som 
hundefører. PO snakket og mye om 
dette at NRH ikke består av kun 
hundeførere. Det er like mye jobben 
de bak gjør som er viktig. Så det 
første han gjorde var å ta en runde 
på hvaslags bakgrunn deltakerne på 
grunnkurset hadde. Her dukket det 
opp stor kunnskap innen mange 
nyttige områder. Mange hadde  
operativ erfaring fra forskjellige 
hjelpekorps, noen var hundekjørere, 
det var Politi og noen var unge jenter 
med militære, hundefaglige planer. 
Felles for dem alle var at de hadde 
lyst til at hunden skulle få bruke 
hodet og kroppen sin. Og de ville 
være med å gjøre en forskjell. 
 
PO er veldig opptatt av at en 
hundeekvipasje kun er 30% hund  
og 70% fører. Funker ikke vi og  
organisasjonen så funker ikke 
hunden. 
   
Hele familien i arbeid  
 
To av de seks arrangementshelgene i 
vårsemesteret har vært førstehjelps-
kurs. Her hadde KOOL fått verdifull 
instruktørhjelp fra Røde Kors 
Drammen/Øvre Eiker hjelpekorps. De 
stilte med tung erfaring fra et langt 
organisasjonsliv. De hadde med et 
imponerende arsenal av utstyr. Blant 
annet dukker med skjerm som viste 
om HLR ble rett utført og mange 
hjertestartere å øve på.  
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 Og de av KOOL sitt lag som ikke var 
på kurs, stilte som markører. I tillegg 
hadde venner møtt opp for å være 
markører. Tusen takk til Gry Mørch 
og Kenneth Wilthil.  
 
      - Et av de beste kursene jeg noen-
      gang har vært på, uttaler familie-
      far Tor Oscar Kristiansen. De var 
      svært engasjerte og engasjerende 
      instruktører. All teori ble vist i 
      praksis med en gang. Læring ble 
      mer levende og til og med gamle 
      hjerner som min fikk dette inn 
      overraskende greit, ler Tor Oscar 
      Kristiansen. 
 
Og nettopp familien Kristiansen er 
godt representert her i laget og på 
kurset. Far og datter som deltakere 
på førstehjelpskurs og mor med  
dobbelrolle som kasserer i Styret og 
markør. - Ja, det går i ‘blått, hvitt, 
gult og vov’ i heimen, sier Tor Oscar 
og ler så han rister mens han for-
teller om da han og datter var 
sammen på en case og fant ‘livløs 
mor’, dvs kasserer Anita i skogen. - 
Jeg syns hu’ var helt ummulig og få 
kontakt med, himler han. Men datter 
Reni skyter ivrig inn: Men pappa da, 
hun var jo bare akkurat sånn hun er 
om mårran hver dag hjemme jo! 
 
      Og slik gikk dagene ved Hoens-
vannet; Ivrige og svært kunnskaps-
rike instruktører gikk gjennom et 
tema, så var det å jobbe i grupper og 
styrte ut i skogen for å se hva man 
der fant. Der lå det ‘skadelidte med 
diverse kroppslige problemer’. Det 
var folk med ‘forstyrrelser i kropps-
temperaturen’. ‘Motløse’ satt under 
trær, klare til å forlate denne verden. 
Det var så overbevisende at en 
deltaker faktisk brast ut i ekte gråt.  
 
Det ble stormende jubel da Janne  
og B - godkjente schæfer Gråmanns 
Tiwas fikk en case der de skulle finne 
tidligere ukontaktbare markør og 
kasserer Anita på en friluftsscene. 

Ikke alle deltakere hadde startet  
sin trening enda, så dette var et 
spennende innslag.  
 
Det hele ble avsluttet med skriftlig  
og praktisk eksamen som det vel er 
unødvendig å si at alle besto med 
glans. 
 
Takk til alle de 18 deltakere som  
sent søndag kveld tok fatt på relativt 
lange hjemreiser. Her bodde folk 
jammen meg både på Rjukan og 
Hamar, i  Valdres og i Vestfold.  
 
      Tilbake sitter undertegnede og 
måper over all denne entusiasmen! 

Jeg er en tidligere ivrig sjel med  
godkjent hund som mistet piffen  
i fjor. Jeg kjenner jammen at piffen 
og mere til er på god vei tilbake når 
jeg ser disse folka! Undertegnede  
har allerede trappet opp treninga, 
meldt seg inn i KOOL, meldt meg til  
tjeneste på lista og meldt meg på  
1. regodkjenningskurs i sommer. 
Folkens! Dette er SÅ smittsomt!  
 
Jeg bøyer meg i lyngen idet bikkja mi 
kommer med melding og jammen 
har hun funnet en trøtt kasserer hun 
og!  
 
Vel blåst, for en KOOL gjeng! 

Vi må også få takk, instruktør Vidar 
Bråten som stilte opp på trenings- 
samling med oss, og gjorde helgen 
fullkommen for både våre ny og 
«gamle» medlemmer. To av oss fikk  
bestått mørkesøk, og to av våre nye 
kom nesten i mål med appellen. Godt 
jobba folkens  
  
Med vennlig hilsen, 
Janne W. Kristiansen 

Her demonstrerer Fagleder Jill Therese 
Larsen Hurum Røde Kors Hjelpekorps(RKH), 
Instruktørleder Arne Kristoffer Brenden, og 
Kjetil Thorstensen Drammen RKH, primær-
undersøkelse av den skadde.

Martin Kristoffersen, lokallader i Øvre Eiker RKH og medlem i NRH Kongsberg og omegn lag. 
Martin, har fungert som veileder for deltakere på førstehjelpskurset. En god ressurs og ha i laget.
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Torsdagen var avsatt til  
gjennomgang av godkjennings- 
programmene til de forskjellige  
organisasjonene. Det er ikke så store 
forskjeller, men på Isand må de opp 
til prøve hvert år. Stryker de er det 
ingen mulighet til å konte da er neste 
mulighet året etter. Grunnen til dette 
er at de da mener at ekvipasjene 
stiller mer forberedt til prøven. Både 
England og Island har noe mer som 
hundeførerne må gjennom før de blir 
godkjent som hundeførere. I England 
må en være 2 år som figurant og 
hjelpemann før en får begynne å 
trene egen hund. 
 
Etter lunch gikk vi ut og hadde 
praktisk trening. Vi tok for oss inn-
læring av nye hunder. Her skiller  
nok Norge seg ut i forhold til resten 
av Europa som fortsatt driver med 
de 4 faser. 
 

Fredagen var ute dag, vi lage nytt felt 
og tok for oss svak fert med utånd-
ingsluft. Vi viste også hvordan vi 
driver vanlig lavinetrening. Etter 
hvert søk, gjennomgikk søkene og 
hvordan det taktiske ble lagt opp. 
Det er ikke så stor forskjell på 
hvordan de andre landene driver, 
utåndingsfert er det de er minst 
kjent med. Dette bruke vi en del tid 
på å vise og gjennomføre. 
 
Lørdagen flyttet vi oss litt lenger inn  
i fjellet, vi lagde på nytt ett nytt felt, 
nå bare med utåndingsfert. En  
konstruert prøve la vi også opp til, 
her viste vi hvordan vi legger opp 
oppgaven og hva hundeførerne bør 
legge vekt på. Hva må tas hensyn til 
og hvordan ta ut primær søketeig.  
 
Etter lunch gikk vi inn og tok for oss 
caser på taktisk opplegg, vi viste til 
reelle skred og diskuterte hvordan  

NRH har sammen med Island og 
England, søkt Eu om midler til å se 
på mulighet for tettere samarbeid.  
I tillegg har Malta og Sverige  
observatør status. I forbindelse  
med dette arrangerte vi samling på 
Dyranut Turisthytte fra 25-29 april. 
På denne samlingen var det lavine 
som stod på programmet, det var 
deltagere fra England og Island i  
tillegg til representanter fra Norge 
(Tor Monsen, Knut Skår, Jim Olav 
Hansen og Arne Pettersen) Sverige 
hadde dessverre ikke mulighet til  
å stille. 
 
Oppmøte onsdag ettermiddag, 
deltagere fra SARDA møtte en dag  
før og hadde brukt dagen til å gjøre 
seg kjent i Hardanger. Islendingene 
kjørte med Jim Olav. 
 
Onsdag kvelden ble brukt til å bli 
kjent og diskutere hva vi skulle gå 
gjennom i løpet av samlingen. 

de var løst og om det kunne vært  
løst på noen annen måte. Det virker 
som om vi i Norge har mer fokus på 
dette med primær søketeig enn det 
de andre landene har. 
 
Søndagen ble brukt til avslutning  
og hjemreise. 
 
Ettermiddagen og kvelden ble brukt 
til sosialt samvær, været var bra og  
vi satt ute til langt på kveld.  
 
Alt i alt en vellykket samling med 
gode tilbakemeldinger fra 
deltagerne. Neste samling blir på  
Island, da med fokus på ettersøk. 
 
Tor Monsen, FTU. 

Knut og Anakin i søk. Foto: Anne Kathrine Dille

Knut og Anakin i søk. Foto: Anne Kathrine Dille

EU mobility NEIM K9   
Samling nr 2; Lavine  

Sted: Dyranut
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Her er gjengen, både  deltagere, dommere og 
figuranter, etter endt innsats. For en gangs 
skyld var pauseplassen i skyggen, og det var 
behagelig etter noen timer på midtlinja.

          øndag den 3. juni arrangerte 
Vestfold godkjenningsprøver på 
Vikveien i Horten. En viss bekymring 
for varmen var nok til stede, og av 
den grunn forsøkte man å starte noe 
tidligere en ellers. Om klokka 08 er 
tidlig, er nok relativt, særlig når 
gradestokken viser 19 grader 
allerede da. Men prøver ble det.  
3 ekvipasjer skulle opp i både spor 
og rundering, og på grunn av varmen 
be runderinga tatt først. Bra var det 
også at de lokale treningskamerater 
møtte opp og hjalp til både som 
sporleggere og figuranter. Dette er  
jo nesten en forutsetning for vår  
eksistens, at vi møter opp og hjelper 
til når andre enn oss selv skal opp til 
prøver. Veldig bra!  
Under «normale» værforhold  
i mai er det en del vann underveis  
i terrenget, men nå var det ikke vann  
i mils omkrets, og med temperaturer 
mellom 24 og 28 grader, måtte 
hundeførerne  ha med seg  
«medbragt». Men mesteparten av 
terrenget er skyggefullt, noe som 
førte til at det gikk ganske greit 
likevel. 

Margit Gåra stilte opp med hunden Bea til 
første regodkjening. Også her bestått i begge 
øvelser. Fint er det at instruktørene 
prioriterer også å være hundeførere

Brita Bergan Lønn med sin nye hund Easy, 
bestod både spor og rundering på første for-
søk. Og det er flott!

Tekst og foto: Terje Johansen

A-prøver i Vestfold
S Dommere var Per Olav Gundersen  

og Kenneth Matsen. 
Det var tre deltagere på prøven og  
2 av disse besto både spor og 
rundering. Et bra resultat, for-
holdene tatt i betraktning. 
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foredrag om NRH både organisa-
sjonen og om beredskapen vår.  
Thora Jonasdottir hadde samme 
kveld en fin gjennomgang av hennes 
opplevelse av hovedkurs vinter på 
Tyin i år – der hun var deltaker.   
Det ble gjennomført instruktørmøter 
(korte) hver dag.   
Maten vi fikk servert var prima hele 
uken. Kokken på stedet la sjela si i å 
servere god islandsk kost til oss alle 
hele uka.  
Tirsdag kveld skulle jeg ha ansvar – 
sammen med Ingimundur – for en 
kveldsøvelse.  Vi ble enige om at de 
tre som skulle gjennomføre øvelsen 
– kom en og en. Vi gravde et reelt felt 
på et nytt sted for deltakerne fra 
begge lag. Ny fin stor grav og feltet 
ble flott spadd opp. Vi ventet til det 
ble helt mørkt og  alle tre bilene som 
hadde blålys satte på disse. Det var 
til dels sterk vind (liten til stiv kuling) 
denne kvelden, men fint vær ellers. 
Temperaturen var rett under null og 
fine forhold. Alle tre deltakere  

gjennomførte et meget bra søk og 
hadde fine taktiske opplegg.   
En ettermiddag/kveld var vi en god 
gjeng som kjørte de 15 – 20  
minuttene til Myrvatnet – en varm 
kilde med tilrettelagt for bading og  
avslapping for både fastboende og  
turister. Det hadde blåst litt mye og 
temperaturen i vannet var dermed et 
par grader lavere enn normalen på 
28 grader, men vi hadde en flott 
stund i forskjellige bad og sauna.  
Kursavslutningen var onsdag kveld 
etter middag. Her ble det delt ut  
diplomer og heder til alle.  

Elisabeth fikk sett snøen fra under-
siden rimelig mange timer denne 
uken. Hun var også med å gjorde 
klart feltene i tillegg til å ligge 
figurant. Tror alle våre islandske 
venner var fornøyde med å få en  
ekstra figurant.  
Vi hadde en fin uke på Krafla og fikk 
mange nye gode bekjentskap på  
Island.  
Jeg ser fram til å opprettholde kon-
takten med de dyktige hundeførerne 
og instruktører jeg har blitt kjent 
med på sagaøya. 

I februar fikk jeg en hyggelig 
henvendelse om å delta som  
instruktør på hovedkurs vinter på  
Island.   
Etter å ha sjekket om det var mulig 
med barnepass, hundepass etc. var 
det bare å se fram til en uke på  
Island.   
Hadde fått ordnet slik at samboer 
Elisabeth var med på tur.   
Avreise 22. mars fra Beisfjord til 
Evenes og fly til Oslo for overnatting. 
Fly til Keflavik og var litt spent på 
transporten videre. Her møtte vi 
Halldor Halldorson (et gledelig 
gjensyn) som mange i Norge kjenner. 
Han har besøkt HKVNN og er aktiv  
i USAR – teamet til Island.   
Vi ble hentet i en av bilene til det 
lokale teamet i Keflavik (for øvrig  
en passe stor by med ca 20000 inn-
byggere). Etter å ha fått lastet inn 
bagasje og fått hilst på Halldor sin 
hund, startet turen til Krafla (Krøflu), 
der hovedkurset skulle avholdes.  
På turen plukket vi opp Elin  
Bergsdottir med hund og bagasje. 
Både Elin og Halldor skulle være  
instruktører (Elin instruktørelev) på 
hovedkurset.  
De andre instruktørene var Bjørk 
Arnardottir og Kristinn Gudjonsson. 
Ingimundur Magnusson var kurs-
leder. Alle kjente for mange i Norske 
Redningshunder.  
Island er jo ikke så stort, men vi 
kjørte bil i 7 ½ time før ankomst  
Krafla. Litt spesielt å bo på et kraft-
verk der dampen står rett til himmels 

hele tiden, på et vinterkurs. Men men 
det er jo tross alt Island.  
Var litt spent på snø og snøforhold 
ved ankomst, da det ikke var sjekket 
ut områder før vi ankom. Snødybden 
var 10 -15 cm rundt husene der vi 
bodde, men vi fant fine trenings-
områder i nærheten av bostedet 
allikevel.   
Første dag (lørdag) startet med lag-
inndeling i to lag. Vi fikk hilst på alle 
13 deltakere og instruktører, og ble 
enige om at jeg ble med laget til  
Halldor og Elin første dagen.  
Vi – både jeg og Elisabeth – ble med 
dette laget store deler av kurset. Vi 
var også sammen med det andre 
laget en hel dag.   
På Halldor sitt og Elin sitt lag, startet 

vi med en gjennomgang av  
ekvipasjer og mål for uka. Det gikk 
på islandsk, norsk og engelsk, noe 
det fortsatte med hele uken. 
Feltet vi fant, lå tre minutter fra  
Krafla og like ved et privat skianlegg. 
Det var nesten som et krater og vi 
fant flere steder med over tre meter 
snø. Opparbeidingen av felt startet 
og i løpet av dagen fikk vi bistand av 
en tråkkemaskin til jobben. Snøen 
var hard på toppen og fuktig når vi 
nærmet oss bakken – på en helt 
annen måte enn snøen hos oss. Vi 
hadde alt fra A – hunder til nesten 
helt ferske på laget. Treningen gikk 
fint og jeg skjønte vi ligger langt 
framme i tenkingen treningsmessig  
i NRH.    
På søndags kveld hadde jeg et  

Tekst og foto: Tore Nicolaysen og Elisabeth N. Holsen 

Hovedkurs vinter Island 24 – 28. mars 2018 

          Bjørgunarhundasveitar Islands - Landsbjørg 

Fine omgivelser -5 grader og nesten kokende vann Graving i sola

Her er A - laget til Halldor og Elin, Fra Venstre meg, Prôstur, Thora, Havdis, Elin, Halldor, Helgi og Nikulas

Jeg og Elisabeth ved en av gravene Foto: Thora Jonasdottir
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Norske Redningshunder Midt-Troms, treningslag Svalbard
Mye har skjedd siden sist dere hørte 
fra oss, og vi lovde å holde dere  
oppdatert. Per i dag er vi hele  
15 hunder med i gjengen, og det er 
ikke verst for ett lite småsted som 
Longyearbyen. 
  
 
 
 
 
 
 
  
Før jul nevnte vi at vi skulle få opp  
instruktør hit i januar, for grunnkurs 
og treningshjelp. Arne Andreassen 
fra Midt-Troms var her oppe, og vi 
hadde en fantastisk hyggelig helg. 
Ikke bare fikk vi tatt unna store deler 
av grunnkurset, men han hjalp oss 
også med hvordan vi skal grave 
bedre huler, og ikke minst jobbe mer 
med forsterker på hundene. Det var 
motiverende for alle ekvipasjer å få 
mer spesifikke arbeidsoppgaver og 
jobbe mot, og enda flere ble 
motivert til å melde seg på hoved-
kurs vinter.  

Vi prøvde oss også på apellmerke 
flere av oss, men ingen klarte alle 
øvelsene. Her var det definitivt mer  
å jobb med.  
 
I tillegg til de faste treningene våre 
med lydighet en dag i uka, og søk  
en dag i uka, la vi nå på enda en dag 
med søkstrening, så vi har totalt  
3 felles treninger per uke.  
 
Jeg selv reiste ned på Vinterkurs 
Dovre i januar/februar, da det passet 
bedre med jobb enn hovedkurs  
i mars. På tross av en litt brå start, 
med ankomst etter alle andre var 
godt i gang, ble det 2 svært lærerike 
helger, med supert hyggelig selskap. 
Jeg følte meg godt mottatt og 
ivaretatt, ekstra takk til Katharina 
som også hentet og kjørte meg til 
toget, det vil si meg, bikkja og 
enorme mengder bagasje. Jeg var  
på C-lag med min schæfer, og det 
gikk veldig bra, jaggu klarte vi ukjent 
oppgave på tross av Martin Bøe’s 
lureoppgaver.  
  
I mars var 7 hundeførere fra Svalbard 
på hovedkurs Nord-Norge, 6 av de 
med sine hunder, og også der klarte 
alle sine C-prøver. Da har vi plutselig 
7 C-godkjente hunder på Svalbard og 
er godt i gang med å nå vårt mål, om 
å få til ett etablert NRH-miljø her 
oppe i arktisk.  
 
Uka før påske hadde politiet øvelse 
på Svalbard med sine lavinehunder. 
Da hadde Sysselmannen på Svalbard 
ordnet og sponset slik at in-
struktøren ble igjen påfølgende helg, 
for å trene med oss NRH’ere. Det var 

Tekst og foto: Mali Strømsvåg
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veldig spennende å høre hvordan de 
trener lavinehundene i politiet, og vi 
har helt klart mye å lære av 
hverandre. Det er også godt å vite at 
NRH er høyt verdsatt i politiet og 
ikke minst hos Sysselmannen her på 
Svalbard. Igjen fikk vi beskjed om  
å jobbe med vår forsterker.  
 
Øvelsene er både moro og motiver-
ende for hundeførerne, og så slipper 
de å høre på meg lekse de samme 
regla uke etter uke, når vi har in-
struktører fra fastlandet som tar seg 
tid til å komme hit å trene med oss. I 
april fikk vi besøk av både Arne And-
reassen og Martin Bøe. Vi delte oss 
inn i 2 lag, ett for de som manglet 
noen dager på C-prøven, og ett lag 
med litt nybegynnere. Begge er de 
veldig flinke instruktører, og sosiale 
nok til å henge med på stemningen 
her oppe, hvor hver trening avsluttes 
med god mat og drikke. (Ok, kanskje 
ikke HVER trening, men i allefall når 
vi har øvelser). Man lærer mye av å få 
trene med litt ulike instruktører, og 
dermed litt ulike innspill og metoder. 
Så er det selvsagt viktig å ta det som 

funker best for seg og sin hund å 
jobbe videre med. Når vi er såpass 
mange som vi er, med så mye ulike 
hunder, sier det seg selv at alt ikke 
fungerer for alle.  
    
Nå er vi 3-4 stk som er klare for 
ettersøkskurs i sommer også, og 
neste vinter har vi enda flere som 

skal prøve seg på C-prøve, og nå så 
mange som 8 ekvipasjer som kan 
prøve seg på B-prøve.  
 
Har dere ikke møtt på oss allerede, 
så sees vi nok på kurs i tiden fram-
over.  
 
Stor hilsen fra oss på Svalbard
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Sporing på Malta
K9 SAR Malta hadde lagt opp til en 
liten øvelse på søndag med fokus på 
rappellering med hund for deretter å 
gå rett i søk. Terrenget det var lagt 
opp i, lå helt ute ved havet. Om det 
ikke var langt ned, så var det bratt 
ned til dit man skulle sette i søk. Alt 
var rigget og klart til vi kom, jeg ble  
brifet om selve øvelsen og ble 
teamleader for gjengen som skulle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
søke – 2 fra Norge, 2 fra Malta. Hver 
hundefører fikk med seg en hjelpe-
mann/-kvinne som skulle bistå i 
søket. Disse skulle fires ned først og 
stå der og ta imot hund og fører når 
de ble firt ned. Litt språkproblemer 
og iver etter å starte, gjorde at alt 

Tekst og foto: Mona Herjuaune

Tidlig i vinter la FAU forespørsel  
på instruktørsiden på FB om en  
instruktør kunne tenkt seg å reise til 
Malta i uke 21 på forespørsel fra K9 
Urban search and Rescue Malta. Vel, 
den som intet våger, intet vinner –  
så søknad ble sendt. Og etter noen 
uker kom telefonen om at man var 
plukket ut til å reise sammen med  
en fra administrasjonen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tid for avreise virket langt unna,  
men tiden gikk allikevel fort. Litt  
rådslagning en ukes tid før avreise, 
viste at det var hovedsakelig ønske 
med bistand til innlæring av spor.  
 
Tilfeldigheten gjorde at to HF fra 

ikke skjedde i riktig rekkefølge i 
starten – men det ble bra etter hvert. 
Det ble lagt litt føringer på hvem som 
skulle søke hvor, og de to norske fikk 
et område å søke i som krevde sin 
hund og fører. På grunn av tett 
vegetasjon var det ikke lett å se store 
sprekker i berget de gikk på, så det 
var viktig å holde «tunga rett i 
munnen» når man beveget seg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I tillegg ble det også etter hvert 
veldig glatt da jordsmonnet på 
berget ble til leire når det ble bløtt.   
 
Det tok litt tid å få alle ned – men når 
de først var kommet ned og satt i 
søk, kom funnene raskt. Jeg kunne 

stå oppe på platået og hadde 
panoramautsikt til alle søkene og 
funnene.  
 
Før avreise fikk vi beskjed om at 
solen begynte å bli skarp på Malta,  
så vi måtte ta med solkrem med høy 
faktor. Vel…. Det var ingen ting på 
søndag som tilsa at vi kunne risikere 
å bli solbrente… da vi sto ute ved  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
havgapet der, tordnet det, det regnet 
og blåste. Og etter hvert gikk regn 
over til hagl! Ja, ja – godt vi er vant til 
«vinterføre» vi som kom fra Norge ;) 
Men det var en del kalde Maltesere 
som nok ønsket seg noe annet vær 
mens de sto og ventet. Det skal da 

sies at det gikk ikke så mange timer, 
så kom varmen sigende – og resten 
av uken ble helt upåklagelig – i hvert 
fall for oss på to ben.  
 
Mandag morgen startet vi med første 
sporøkt. Det viste seg etter hvert at 
det var ganske godt lagt opp, med 
maks to deltakere på formiddagen, 
og stort sett alle på ettermiddagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette gjorde det mulig å få god  
progresjon på de enkelte. Jim Olav 
var med som hjelper og sporlegger, 
og det sparte vi også mye tid på,  
for mens jeg forklarte og ga tilbake-
meldinger – la han opp neste spor.  
 

NRH med hund skulle nedover på 
ferie samme uken. De hadde gjort 
private avtaler om litt trening, 
samtidig som de skulle reise rundt 
på øya og være turister. Så vi var en 
gjeng på 4 NRH’ere som inntok et 
Norwegian fly pinseaften, Jim Olav 
Hansen, Karin Olaussen, Stig  
Wølstad-Knudsen og undertegnede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På Malta ble vi møtt av  
representanter for K9 SAR Malta,  
og vi ble kjørt til hotellet for et raskt 
klesskift før det var ut å spise. 
Hyggelig prat, god mat – og planer 
for neste dag ble lagt.  



Redningshunden 02-2018

6160

Redningshunden 02-2018

Etter å ha sett områdene der nede – 
som bare er goldt og består av tørt 
jordsmonn – så var det bare en spor-
innlæring som var gitt i mitt hode, 
og det var sporinnlæring på harde 
underlag.  Det fantes ikke snev av 
vegetasjon som ga noe gratis. Så 
som sagt så gjort. Og det var da 
deilig å ha sporseminaret med Anne 
Kathrine og Knut så frisk i minne i 
forhold til oppbyggingen helt fra 
starten av – for nå var det bare å 
sette i gang!  
 
Kunnskapen blant hundeførerne  
i K9 Malta er ganske varierende –  
fra de som har drevet med hund i 
mange år, til helt nybegynnere. Men 
de trener hovedsakelig urbant og 
katastrofeaktig, og har ikke mye 
kunnskap om andre ting – som for 
eksempel spor, rundering og ikke så 
mye lydighet heller. Spor har de så 
vidt vært innom – men det jeg fikk se 
– uansett hvor lenge de hadde drevet 
med hund – var liten forståelse for 
oppgaven spor, null kunnskap om 
linebruk og dårlige til å lese om 
hunden hadde spor eller ikke.  
 
Jeg forklarte at jeg ønsket å starte de 
helt på scratch, forklarte litt om spor 
på harde underlag og det å skape 
forventninger til underlaget og for-
klarte starten med ruta. Skepsisen 
lyste lang vei…. Dette var uten tvil 
helt nytt og ukjent. Derfor var det  
utrolig deilig å ha to gode norske 
hunder å støtte seg på og som på en 
flott måte kunne vise hva dette gikk 
ut på. Takk til de gode undervis-
ningshundene Aro og Game! Og med 
det var det en langt større forståelse 
for det som var blitt sagt. 
 
Det at det bare var maks to deltakere 
på formiddagen gjorde at man fikk 
jobbet godt med den enkelte og  
de fikk en kjempefin progresjon 
gjennom formiddagen. Mange av 
hundene hadde i utgangspunktet en 
kjempefin sporatferd, så her var det 

hundeførerne som hadde alt å lære. 
De aller fleste trengt ikke mer enn et 
par ruter, før vi faktisk kunne lage 
fertgrop og spor videre derfra. Når de 
i tillegg fikk lære om bruk av vinden  
i ryggen, det ble justert på farten til 
hundefører og avstanden i linen ble 
kortet kraftig ned – var det strålende 
blide folk som dro hjem ved  
lunsjtider. For det gikk kjempebra! 
Flere fikk etterhvert også  
gjenstander i sporene sine, og 
hundene gikk spot on og markerte.  
På ettermiddagen møtte alle, og da 
delte vi opp i grupper. Fikk god hjelp 
av Jim Olav her også til å jobbe  
med gruppene slik at alle fikk kjørt  
gjennom noen gode økter.  
 
Etter noen dager med trening, var 
det en ganske unison tilbakemelding 
fra gruppen – «tenk at det var så 
enkelt som vind, kort line og rolig 
gange som skulle til».  Og det var ut-
rolig moro å følge de fra dyp skepsis 
til stor sporglede gjennom uken. For 
enkelte ekvipasjer var det bare de 
justeringene som nevnt over som 
skulle til for at de fikk en god spor-
opplevelse – for andre ligger det mer 
jobb på hundefører i forhold til kunn-
skap. Men jeg har stor tro på at dette 
blir bra til slutt!  
 
K9 SAR Malta ønsket å la våre hunde-
førere få flere utfordringer, så tirsdag 
kveld var det nok en liten katastrofe-
øvelse – der våre to hundeførere og 
to av deres hundeførere fikk ukjente 
oppgaver i et «katastrofeområde». 
Jeg skulle lage de ukjente opp-
gavene, og casene ble presentert og 
de rette spørsmålene måtte stilles. 
Alle 4 løste oppgavene godt.  
 
Men som vi ser på egne treninger  
her i Norge – når vi trener med de 
samme folkene hele tiden, så 
kjenner man etter hvert tankemøns-
teret deres og hvordan de tenker når 
de legger oppgaver. Slik var det her 
også – de to hundeførerne fra Malta 

viste tydelig at det var steder de var 
vant til at det lå figuranter.  Men ikke 
denne gangen….. 
 
Onsdag var det lagt opp til teori på 
kvelden – teori som vi skulle holde 
for dem. Jim Olav snakket om NRH 
generelt og om utdanningsløpet 
vårt, jeg tok kjapt for meg litt om 
bringkobbelet og bringkobbelmeld-
inger i våre typer søk – men hoved-
teorien denne kvelden var generell 
innlæring av spor. Etter teorien ble 
det gitt en evaluering av hver enkelt 
ekvipasje – om hva jeg så på første 
spor, og der de var i dag. John –  
treningsansvarlig for gruppen der 
nede – har 25 års erfaring med ulik 
hundetrening. Han snudde seg til 
gruppen sin og sa at man blir aldri 
for gammel til å lære, og at den 
dagen man ikke lærer noe nytt, må 
man finne på andre ting å gjøre. Han 
fortalte at han hadde trent spor som 
han hadde gjort med søk – brukt 
vinden og latt hunden søke opp mot 
den, og trodd det var om å gjøre å la 
hunden få minst mulig motstand i 
linene. Nå hadde han lært noe nytt, 
og fikk med selvsyn – i løpet av tre 
spor – se sin egen hund gå fra kaos til 
sanset og fin sporing. Selvinnsikten 
som kom fram gjennom uken, tror 
jeg blir gull verdt for videre- 
utviklingen deres på spor fremover. 
 
De har to instruktører i laget der 
nede, og den ene instruktøren fikk 
også opplæring i sporoppsøk, slik at 
de kan ta den biten videre etter hvert 
som de andre i laget får «satt seg» på 
sporoppgavene.  
 
Resten av uken gikk til spor og spor – 
og en grillkveld uten sporhunder, en 
veldig hyggelig kveld med karaoke 
og nydelig grillmat.  
K9 Urban search and rescue Malta 
var tidligere en del av SOS Malta, 
men trakk seg ut og startet sin egen 
organsisasjon. Gruppen ble opp-
rettet med tanke på å kunne bistå 

andre land – inklusive sitt eget selv-
følgelig – ved katastrofer. De har pr  
i dag to gode sponsorer – en norsk 
kvinne som er bosatt på Malta –  
Liv-Tove Oppedal - og Royal Canine. 
Liv-Tove er også styreleder i  
organisasjonen. De prøver å søke 
midler mer «statlig» også, men 
kommer litt i «konflikt» med SOS 
Malta, da K9 SAR Malta pr i dag ikke 
er like kjent.  
 
Fredag kveld var det et møte mellom 
deler av styret i K9 SAR Malta og 
NRH’s representanter. Jim Olav var 
møteleder og tok opp ting han 
mente var viktig for K9 SAR Malta  
og fremtiden deres.   
 
For at de skal ha litt «tyngde» inn 
mot det offentlige, kan det være 
smart å kunne vise til en utdannings-
plan. De fikk derfor tilbud om å ta i 
bruk vår utdanningsplan og tilpasse 
til sitt bruk (for med unntak av en 
haglbyge i ny og ne, er det vel svært 
liten sjanse for at de får bruk for 
lavinedelen…) Jim Olav forklarte 

kort hvordan vår utdanning er bygd 
opp – fra grunnkurs og appell til 
ferdig godkjent. 
 
I tillegg ble det gitt signaler om at K9 
SAR Malta er ønsket til å delta på  
offisielle møter og samlinger mellom 
flere av landene Norge har sam-
arbeid med. På den måten styrker de 
sin kunnskap og får et større nett-
verk å forholde seg til.  
 
Vi fikk våre norske hundeførere til 
vise frem appelløvelsene vi har, og vi 
henstilte til at K9 Malta la inn appell 
som en del av treningene sine.  
 
De var positivt innstilt til det som ble 
lagt fram og skulle ta med seg inn-
spillene og forslagene tilbake til 
styret sitt og gruppen.   
 
Hva skjer  
så med spor etter at vi reiste?  
Jo, vi har opprettet en facebook-
gruppe. Der har jeg laget en trenings-
plan for hver enkelt og laget et 
forslag til en treningsdagbok de kan 

bruke. Der kan de også stille spørs-
mål, legge ut videoer – og når de når 
de treningsmål vi har satt så langt, 
får de nye. I tillegg skal de få lydig-
hetsøvelser å trene på, da lydighets-
øvelser jfr vårt program. De hadde  
et ønske om at jeg skulle komme  
tilbake til høsten for å se på det de 
har gjort, og kjøre videreutvikling  
av spor. Dersom det blir realitet, og 
de også velger å «adoptere» vårt  
utdanningssystem – kan det hende 
det blir kjørt både grunnkurs og 
appellprøver samme uken også.  
 
Det var intense dager – men allikevel 
så utrolig morsomt. Det er alltid 
morsomt å se når folk lykkes, den 
gleden de viser og hvor avslappet alt 
blir i etterkant � Vi er gode på hund 
og praktisk hundetrening i Norske 
Redningshunder – og da er det moro 
å gi av de tingene vi er gode på – 
samtidig får vi masse nyttig i retur, 
samt mye fin erfaring og kunnskap  
å dra med seg hjem igjen. 

Sporterreng
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1. Generelt 
1.1. Medlemskap  
For å kunne delta på kurs som arrangeres av Norske  
Redningshunder må deltageren være medlem av  
organisasjonen. På forlangende skal gyldig kvittering 
for betalt medlemskap kunne fremlegges. Dette  
gjelder alle typer kurs uavhengig av hvilket nivå  
i organisasjonen som står ansvarlig for kurset.  
 
1.2 Krav til føreres alder  
Kursdeltager som ikke er fylt atten år skal ha foresattes 
tillatelse for å delta på kurs.  
 
2 Søknaden  
Søknad om deltagelse på kurs skal sendes til ansvarlig  
kursleder eller kurssekretær dersom ikke annet er  
oppgitt.  
 
3 Krav til hunden  
 
3.1 Raser  
Hunder av alle raser, samt ikke raserene hunder kan  
benyttes. Unntak fra dette er raser som er definert som  
farlige/ulovlige hunder av Landbruksdepartementet og 
blandinger inneholdende slike. Det gjøres unntak fra 
dette for A-godkjente hunder som ble godkjent før den 
aktuelle rasen ble forbudt.  
I tilfeller hvor det er tvil om raseopphavet påligger  
det hundefører å dokumentere at rasen ikke er ulovlig. 
Dersom hundefører ikke kan fremlegge slik  
dokumentasjon vil hunden ikke kunne brukes i NRH.  
 
3.2 Helse  
Alle hunder som deltar på kurs må være vaksinert mot 
valpesyke og attest kunne fremvises. 
l Hund under ett års alder: Hunden må være minimum  
     10 uker ved siste vaksinasjon. 
l Hund over ett års alder: Hunden skal være vaksinert  
     ved minst 10 måneders alder og deretter skal siste  
     vaksinasjon være utført for maksimum 3 år siden. 
l Ved førstegangsvaksinasjon må det ha gått minimum  
     2 uker fra vaksinasjonsdato. 
     Det anbefales at deltagende hunder også er  
     vaksinert mot parvovirusinfeksjon og parainfluensa  
     (kennelhoste). 
 
3.3 Løpske tisper  
Kursleder skal ha melding om løpske tisper slik at  
det om mulig kan tas hensyn til dette ved sammen-
settingen av nybegynnerlag.  

3.4 ID-merking  
Hunden skal være ID merket.  
 
4 Prioritering av kursdeltagere  
Dersom et kurs får flere påmeldinger enn kurset  
har plasser til skal deltageren prioriteres etter denne  
rekkefølgen;  
1.  Søkere som skal regodkjenne  
2.  Søkere fra rasfarlige distrikt (Lavinekurs)  
3.  Søkere som skal opp til klasse A 1. gang  
4.  Søkere som har påbegynt sin utdanning  
 
5 Iverksetting  
Denne instruks er vedtatt av HS 14 desember 2003  
og revidert av FTU 20. januar 2007 
 
 
 
 
 Beskrivelse av lagsnivå 
 
Fordypningslag ( A-tren): 
Nivået på deltakerne skal være godkjente hundeførere,  
tidligere hundeførere med ny hund på godkjennings-
nivå. Ekvipasjer som har gjennomført B godkjenning  
og er på godkjenningsnivå for A godkjenning, kan etter 
avtale med kursleder delta. 
Formålet med treningen denne uken er å videreutvikle 
ferdigheter ut over godkjenningsprogrammets krav. 
Trening på ferdigheter i henhold til godkjennings- 
programmet gjennomføres på B tren. 
 
B-tren 
Nivået på deltakerne skal være på B – A godkjennings-
nivå. 
Formålet med B tren er å videreutvikle ferdigheter opp 
mot godkjenningsnivået klasse A. 
 
Nybegynner: 
Hensikten med laget er trening opp mot B godkjenning. 
Treningen kan omfatte alle ferdigheter som kreves ved  
B godkjenning. Deltakere regnes som rekrutt frem til  
B nivå. Treningen bør tilpasses individuelt. Det bør  
omfatte en gjennomgang av hva en leteaksjon 
innebærer. 
FTU anbefaler at det i trenings lag rekrutt klargjøres  
for deltakerne at organisasjonens formål er å utdanne 
redningshunder. Ekvipasjene skal få tilbakemelding om 
egnethet.

   Krav til deltakelse på kurs

Attester: Følgende forhold må være registrert i NRHs medlemsdatabase før kursstart: 
l Betalt medlemskontingent for inneværende år 
l Alle prøver og eventuelle innstillinger, skal være gjennomført før frammøte til kurs.  
     Dette i henhold til godkjenningsprogrammet.  
Manglende registrering vil bli etterlyst av administrasjonen før kursstart.   
l Vaksinasjonsattest må forevises ved registrering/kursstart 
l Blåbok skal innleveres til kursstab ved registrering/kursstart  
Prøver: Ekvipasjer som ikke følger kurset, men kun skal avlegge prøve, må også sende søknad innen  
påmeldingsfristen.  
Påmelding til sentrale hovedkurs gjøres fra medlemssidene: www.nrh.no  
Velg medlemssider. Logg inn med medlemsnummer og passord.  
Velg fane: Påmelding. Du vil få en bekreftelse på at søknaden er mottatt, til den e-post adressen som  
er registrert på deg i databasen. 
Vær obs på at det er flere klasser og boalternativer liggende i rullegardin valgene. Oppgi ønske om romkamerat.  
Allergier, sykdom eller annet som kan være nyttig for kursledelsen å vite føres på «annen informasjon»  
Betaling: Kursavgift og oppholdskostnader faktureres samlet kort etter påmeldingsfristen.  
Betalingsfrist: Omgående 
De som ikke har gjort opp innen forfall, risikerer å bli strøket som deltager. 
Kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding fra kurset, uansett årsak. 
 
Kursrefusjon: De som godkjenner klasse A / 1.g Re-godkjenner (under hovedkurset eller ved senere  
kontinueringsprøver) kan søke om kursrefusjon etter følgende satser: 
Ettersøkning:     kr 2500,- 
Lavine:                  kr 3000,- 
Katastrofe:           kr 1900,-  
Godkjente ekvipasjer på fordypningslag kan søke refusjon dersom hele hovedkurset følges.   
Søknad må sendes NRHs administrasjon senest to uker etter at ukas arbeid og søksprøver er bestått.  
Sendes: post@nrh.no  
Refusjonen kan helt eller delvis falle bort dersom NRHs økonomi tilsier dette. 
Kursrefusjon gis maksimalt en gang pr disiplin pr sesong.  

Husk Blåbok! 

   Fellesinformasjon ved søknad til hovedkurs
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Adresse                                                                                                              E-post                                                         Telefon      
Leder: Knut Skår  
Borgundsvegen 8, 6888 Borgund                                                                knut.skar@nrh.no                                  93 22 38 36         
Nesteleder: Kathrine Sæverud Hauge 
Inga Bjørnsonsvei 78, 0969 Oslo                                                                  kathrine.saverud.hauge@nrh.no     95 75 11 99  
Styremedlem: Stian Refsdal 
Vestjordet 3, 3830 Ulefoss                                                                              stian.refsdal@nrh.no                             47 01 87 96 
Styremedlem:  Åse Eriksen Åkerøy  
Aspåsveien 12a, 8005 Bodø                                                                           ase.e.akeroy@nrh.no                             95 97 65 26 
Styremedlem: Kristin Wear Prestrud  
Langgata 75, 2020 Skedsmokorset                                                             kristin.wear.prestrud@nrh.no            92 40 69 36  
Styremedlem: Morten Kvammen  
Kristensdalen 5, 9910 Bjørnevatn                                                               morten.kvammen@nrh.no                  91 35 04 84  
 
1. varamedlem: Steinar Løvaas 
Lyshaugveien 30, 9310 Sørreisa                                                                   stiovaas@online.no                                93 09 00 46
2. varamedlem: Mari Strand 
Mostuna 4, 6154 Ørsta                                                                                     mari-st@online.no                                  41 51 67 43 
3. varamedlem: Mette Kiær Sørensen 
Lommedalsveien 360, 1350 Lommedalen                                              mettek-s@online.no                               48 00 72 81

   Hovedstyret

Daglig leder:                            Jim Olav Hansen                                        joh@nrh.no                                                93 40 26 15  
Organisasjonssekretær:   Hege Iversen                                                post@nrh.no                                             45 23 29 00  
Regnskapsmedarbeider:  Jorunn Anita Svensen                              regnskap@nrh.no                                    93 47 76 15  
Beredskapsleder:                 Stig Mebust                                                   stig.mebust@nrh.no                              90 91 48 38  
Redningsbutikken                                                                                                                                          45 23 29 00

Leder                                                                                                                                                                                                
Theresia Staaland, leder og ansvar for instruktørutdanningen     theresia.staaland@nrh.no                   95 10 66 98 
Kjommeveien 220, 3626 Rollag                                                                                                                                           
Sjur Haugen, sekretær og ansvar for katastrofesøk                            sjur.haugen@nrh.no                               99 50 51 51 
Brådalsvingen 2, 2022 Gjerdrum                                                                                                                                          
Tor Monsen, ansvar for lavine og grunnkurs                                          tor.monsen@nrh.no                               40 42 76 93 
Krokåsvegen 81, 5308 Kleppestø                                                                                                                                          
Aud Flemsæter,  ansvar for ettersøkning og appell                             aud.flemsater@nrh.no                         93 88 16 76 
Helleskjerva 91, 6222 Ikornnes                                                                    

Nasjonal beredskapsleder  kontaktes normalt bare dersom distriktets beredskapsansvarlig ikke kan nås, i forbindelse med utkalling til aksjoner. 
Stig Mebust                                                                                                         stig.mebust@nrh.no                              90 91 48 38 
André Sørlie                                                                                                        andre.sorlie@nrh.no                             48 22 00 79 
Alf Dalby                                                                                                               alf.dalby@nrh.no                                     90 54 27 14 
Tore Nicolaysen                                                                                                 tore.nicolaysen@nrh.no                       90 72 27 69  

   Administrasjonen  Tamburveien 5, 1406 Ski, telefon 02615

   Fagteknisk utvalg, FTU  

   Norske Redningshunders beredskapsutvalg  
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   Distriktsinstruktører
Disiplin               Navn                                                       Mob.                        E-post                                                                 Oppnevt til 

Oslo, Asker og Bærum 
Sommer             Gunnerud, Erik                                  99 21 31 02           e-gunner@online.no                                   23.12.2016 
Vinter                  Gundersen, Per Olav Håseth        95 78 00 68           sarponrh@gmail.com                                 29.11.2018 
Innlandet 
Sommer             Olsrud, Bjørn Tore                            95 29 20 05           bjorn.olsrud@nrh.no                                  31.12.2019 
Vinter                  Klingenberg, Oddbjørn                  91 61 86 82           oddbjorn.klingenberg@gmail.com       31.12.2018 
Buskerud  
Sommer             Grøndalen, Vidar                               92 63 05 57           v_grondal@hotmail.com                          31.12.2018 
Vinter                  Grøndalen, Vidar                               92 63 05 57           v_grondal@hotmail.com                          31.12.2018 
Telemark 
Sommer             Staaland, Theresia                           95 10 66 98           theresia.staaland@nrh.no                        31.12.2019 
Vinter                  Lien, Bente                                          91 19 33 47           bente.lien@istorm.no                                 31.12.2018 
Sør-Rogaland  
Sommer             Larsen, Tone                                       95 74 34 58           tone-larsen@lyse.net                                  17.09.2018 
Vinter 
Hordaland  
Sommer             Gullstein, Leif                                     99 52 31 51           marduk@online.no                                      31.12.2018 
Vinter                  Monsen, Tor                                        40 42 76 93           tor.monsen@nrh.no                                    31.12.2018 
Sogn og Fjordane 
Sommer             Sæterdal, Helene H.                        91 56 55 14           aicohhs@hotmail.com                               31.12.2018 
Vinter                  Skår, Knut                                            93 22 38 36           knut.skar@nrh.no                                        31.12.2018 
Møre og Romsdal 
Sommer             Flemsæter, Aud                                 93 88 16 76           aud.flemsater@nrh.no                               31.12.2018 
Vinter                  Dyrkorn, Kristin                                 90 98 70 79           krimarid@online.no                                    31.12.2018 
Trøndelag 
Sommer             Dille, Anne Kathrine                         91 71 40 99           akdille@gmail.com                                      31.12.2018 
Vinter                  Bøe, Martin                                          91 32 70 66           mart-bo2@online.no                                   31.12.2018 
Søndre Nordland 
Sommer 
Vinter                  Knutsen, Cicilie                                  99 02 57 04           ciciknut@online.no                                     28.07.2018 
Hålogaland 
Sommer             Vasseng, Helge                                   93 00 70 33           helge.vasseng@gmail.com                       31.12.2018 
Vinter                  Helland, Bjørn Einar                        93 24 43 48           bjorn.einar.helland@gmail.com            31.12.2019 
Troms  
Sommer             Sørensen, Lisbet                               95 73 39 42           likasoer@online.no                                      31.12.2018 
Vinter                  Bengtsson, Susanne                        99 73 34 28           sus-be@online.no                                        31.12.2018 
Finnmark 
Sommer             Kaasen, Lena Iversen                      99 23 34 46           lena@altadyreklinikk.no                  28.03.2018 
Vinter                  Pedersen, Heidi Elisabeth             90 62 87 05           brikke2@hotmail.com                                31.12.2016 
Østfold og Follo 
Sommer             Iversen, Hege                                      45 23 29 00           hege.iversen@nrh.no                                  31.12.2018 
Vinter                  Holman, May-Elin                             46 66 86 59           may-elin@broadpark.no                           31.12.2018 
Romerike 
Sommer             Paulsen, Knut Helge                        92 82 01 45           khe-paul@online.no                                    31.12.2019 
Vinter                  Lie, Olav Hallvard                             91 91 79 62           olav.lie@nrh.no                                             31.12.2019 
Vestfold 
Sommer             Nessem, Anders Sten                      90 69 68 18           anders.sten.nessem@nrh.no                  09.10.2019 
Vinter                  Nessem, Anders Sten                      90 69 68 18           anders.sten.nessem@nrh.no                  09.10.2019 

   Beredskapsansvarlig distrikt
Navn                                     Adresse                           Post    Sted                           Mob.                  E-post                                                 Ansvarlig til  
Oslo, Asker og Bærum                           Alarmnummer: 48 22 30 30 
Murberg, Inge                   Osloveien 34a              3511    Hønefoss                  47 47 85 81      inge.murberg@nrh.no                  31.12.2018 
 
Innlandet                                                     Alarmnummer: 97 51 08 22 
Leiros, Nina                        Rundenvegen 75         2760 Brandbu                      48 18 65 25      nina.leiros@nrh.no                        31.12.2018 
 
Buskerud                                                     Alarmnummer: 99 25 86 45 
Flatin, Bård Erik               Mattisholtet 49            2074    EIDSVOLL VERK     90 82 22 36      baarderikflatin@gmail.com       31.12.2018 
 
Telemark                                                     Alarmnummer: 88 00 10 22 
Flatin, Bård Erik               Mattisholtet 49            2074    EIDSVOLL VERK     90 82 22 36      baarderikflatin@gmail.com       31.12.2018 
 
Agder                                                             Alarmnummer: 88 00 06 85        
Rabben, Kent Moe          Brattvoll platå 86        4658   TVEIT                         97 50 71 76      kent.rabben@online.no               31.12.2018 
 
Sør-Rogaland                                            Alarmnummer: 99 27 07 55 
Eriksen, Trond C.             Strømsvei 7 A               4019    STAVANGER            95 05 79 31      trond.eriksen@nrh.no                  31.12.2018 
 
Hordaland                                                  Alarmnummer: 92 26 01 12 
Døving, Christian S.       Hvorupsvei 4a             5178    LODDEFJORD         99 62 03 08     christian.doving@gmail.com     31.12.2018 
 
Sogn og Fjordane                                     Alarmnummer: 47 41 00 06 
Døving, Christian S.       Sundby Hvorupsvei 4a 5178    LODDEFJORD         99 62 03 08     christian.doving@gmail.com     31.12.2018 
 
Møre og Romsdal                                     Alarmnummer: 41 42 77 06 
Engetrøen, Per Gunnar  Hageveien 29              6152    ØRSTA                       48 17 65 80      perenget@live.com                        31.12.2018 
 
Trøndelag                                                    Alarmnummer: 95 94 03 64 
Nilsen, Wenche                Brundalen 13c             7058    Jakobsli                    92 68 89 12      wenchenilsen2009@live.no        31.12.2018 
 
Søndre Nordland                                     Alarmnummer: 47 34 84 01 
Johansen, Else-Iren       Alstadtoppen 48         8072    BODØ                        95 28 76 09      elsire@online.no                             31.12.2018 
 
Hålogaland                                                 Alarmnummer: 90 97 14 40 
Nicolaysen, Tore              Steinsletta 17               8522    BEISFJORD              90 72 27 69      tore.nicolaysen@nrh.no              31.12.2018 
 
Troms                                                            Alarmnummer: 90 97 14 40 
Nicolaysen, Tore              Steinsletta 17               8522    BEISFJORD              90 72 27 69      tore.nicolaysen@nrh.no              31.12.2018 
 
Finnmark                                                     Alarmnummer: 97 03 95 01 
Waaler, Alf                          Reistadlia 2                   9513    ALTA                           97 67 78 80      alf@altakart.no                                31.12.2018 
 
Østfold og Follo                                        Alarmnummer: 41 65 90 77 
Vik, Toril                              Bjørnekroken 55         1430    ÅS                               90 75 07 70      t.b.vik@online.no                           31.12.2018 
 
Romerike                                                     Alarmnummer: 63 82 74 62 
Vik, Toril                              Bjørnekroken 55         1430    ÅS                               90 75 07 70      t.b.vik@online.no                           31.12.2018 
 
Nord-Rogaland                                         Alarmnummer: 99 27 07 55 
 
 
 Vestfold                                                       Alarmnummer: 94 88 94 94 
Flatin, Bård Erik               Mattisholtet 49            2074    EIDSVOLL VERK     90 82 22 36      baarderikflatin@gmail.com       31.12.2018 
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Etiske retningslinjer for Norske Redningshunder (NRH)  
er et sett av normer og prinsipper til veiledning for  
organisasjonens medlemmer og ansatte. 
 
l Som medlem av og ansatt i NRH er man selv ansvarlig for å 
gjøre seg kjent med og etterleve de gjeldende etiske retningslinjer. 
NRH skal sørge for at disse er lett tilgjengelige, for eksempel på 
organisasjonens nettsider. 
l Medlemmer og ansatte i Norske Redningshunder (NRH) 
plikter å overholde de vedtekter, instrukser og andre bestemmelser 
som til enhver tid gjelder for NRH. Dette innebærer også at alle 
må forholde seg til de vedtak som er fattet (av Representantskapet 
og Hovedstyret). 
l Medlemmer og ansatte skal vise respekt og likeverd overfor 
andre og legge til rette for samarbeide innen egen organisasjon  
og med likesinnede organisasjoner innen redningstjenesten. 
l Medlemmer og ansatte skal til enhver tid opptre på en måte 
som gagner organisasjonen NRH og styrker den alminnelige tillit 
til denne. 
l Tillitsvalgte og instruktører i NRH må være seg bevisst sin  
rolle i organisasjonen og ikke misbruke den tillit de blir vist. 
l Medlemmer og ansatte har taushetsplikt angående private eller 

på annen måte sensitive opplysninger man blir kjent med som 
medlem i eller gjennom sitt arbeid for NRH. Taushets plikten 
gjelder også etter at vedkommende eventuelt har avsluttet sitt 
medlemskap/ansettelsesforhold i NRH. 
l Ansatte må ikke bruke sin stilling for å oppnå gevinst for  
seg selv eller nærstående personer, men ved sine handle-måter 
opprettholde og heve respekten for sin stilling og dermed gi et 
godt inntrykk av NRH. 
l Medlemmer og ansatte i NRH skal ikke bruke sin posisjon  
i organisasjonen for å oppnå personlig vinning. 
l Hunden skal behandles med respekt og treningsmetodene  
som brukes skal ikke være i konflikt med dyrevernloven. 
l NRH-medlem eller ansatte som kommer på det rene med at 
disse etiske retningslinjene brytes, plikter å varsle tjenestevei om 
dette. 
l Brudd på de etiske retningslinjene kan medføre disiplinær- 
reaksjoner i henhold til vedtektene. 
 
Etiske retningslinjer for NRH ble vedtatt av hovedstyret første 
gang 8. september 2007. Gjeldende revisjon av retnings-
linjene ble vedtatt av hovedstyret 08. oktober 2013.

   Distriktskontakt

   Etiske retningslinjer

Oslo, Asker og Bærum distrikt        Eirik Stenhaug                        90 60 57 25        eirik.stenhaug@nrh.no   

Hed/Opp distrikt                                   Alf Dalby                                    90 54 27 14        alf.dalby@nrh.no  

Buskerud distrikt                                   Kjell Tore Bakketun              90 19 73 02        kjelltorebakketun@gmail.com  

Telemark distrikt                                   Kristin E. Larsen                     99 27 03 47        kristin.eg.larsen@gmail.com 

Agder distrikt                                           Jannicke Rabben                   95 94 15 65        jannicke.rabben@nrh.no 

Sør-Rogaland distrikt                          Ronny Olsen                            41 24 60 74        jambo.olsen@hotmail.com 

Hordaland distrikt                                Tor Monsen                               40 42 76 93        tor.monsen@nrh.no 

Sogn og Fjordane distrikt                  Helene H. Sæterdal              91 56 55 14        aicohhs@hotmail.com 

Møre og Romsdal distrikt                  Ronny Bunes                            40 46 13 00        ronny.bunes@nrh.no    

Trøndelag distrikt                                  Lill Hemmingsen Bøe          45 61 95 90        lillboe@online.no     

Søndre Nordland distrikt                   Cicilie Knutsen                       99 02 57 04        ciciknut@online.no    

Hålogaland distrikt                              Johan H. Weydahl                 91 30 62 60        johan.weydahl@gmail.com  

Troms distrikt                                           Marit Kiil Silli                           95 19 52 15        marit.silli@gmail.com    

Finnmark distrikt                                  Tone Bjerknes                         92 43 88 46        tone.bjerknes@nrh.no    

Østfold og Follo distrikt                      Ronny Iversen                        91 84 60 41        ronny.iversen@nrh.no     

Romerike distrikt                                  Kenneth Mathsen                 92 40 92 09        bkenneth.mathsen@gmail.com  

Nord Rogaland distrikt                                                                                                            

Vestfold distrikt                                      Henning Hansen                    95 11 71 45        henning_ha@hotmail.com

Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum distrikt 
Sidsel Steiro                                                                                                   90 03 89 98          sidstei@online.no  
Tina Treu Os                                                                                                   98 62 30 48          tina_treu@yahoo.no 
Tore Poortman                                                                                              92 83 83 38          tore.poortman@nrh.no 
Norske Redningshunder Innlandet distrikt 
Trine Teien                                                                                                      90 76 93 99          trine.teien@live.no  
Mick Sheard                                                                                                    90 56 81 16          micks@online.no 
Sølvi Trovåg                                                                                                    95 10 46 24          strova@online.no  
Ingrid Stadheim                                                                                            91 57 14 92          ingridstadheim@gmail.com  
Norske Redningshunder Buskerud distrikt 
Pål Bakken                                                                                                      97 53 87 46          palbakken@live.no  
Wenche Olsen                                                                                                91 12 48 90          wenchei100@gmail.com  
Bjørn Erik Fælth                                                                                            91 10 45 11          befaelth@online.no  
Norske Redningshunder Telemark  
Inger Bråten                                                                                                    47 90 66 36          vbraat2@online.no  
Bjørg Kaasa                                                                                                    90 17 41 77          bjorgkaasa@hotmail.com  
Norske Redningshunder Agder  
Jannicke Rabben                                                                                         95 94 15 65          jannicke.rabben@nrh.no 
Inger Bråten                                                                                                    47 90 66 36          vbraat2@online.no 
Norske Redningshunder Sør-Rogaland  
Aud Gulaker Finbak                                                                                    92 83 45 18          aud@finbak.net  
Norske Redningshunder Hordaland distrikt                               
Bente Aas Haugland Ankervold                                                             95 73 16 17          benteha30@hotmail.com  
Nina Haug                                                                                                       90 61 65 59          nina.haug@online.no 
Norske Redningshunder Sogn og Fjordane distrikt  
Rune Hunderi                                                                                                 94 81 84 51          rune.hunderi@hydro.com  
Elin-Mari Vallestad                                                                                       97 42 88 98          elinvallestad@hotmail.com  
Norske Redningshunder Møre og Romsdal distrikt  
Kristin Dyrkorn                                                                                              90 98 70 79          krimarid@online.no   
Wenche Osborg                                                                                             95 11 16 32          wosborg@hotmail.com  
Norske Redningshunder Trøndelag distrikt 
Martin Bøe                                                                                                      91 32 70 66          mart-bo2@online.no  
Anne Kathrine Dille                                                                                     91 71 40 99          akdille@gmail.com  
Norske Redningshunder Søndre Nordland distrikt 
Bjørn Egil Hansen                                                                                        95 41 94 92          bjornegil1973@gmail.com 
Hege Kristoffersen                                                                                       41 43 32 06          hegevg@yahoo.no  
Norske Redningshunder Hålogaland distrikt  
Roar Antonsen                                                                                               41 69 97 44          roar306@hotmail.com  
Kristi Dragvik Boger                                                                                    92 66 48 62          dr-boger@online.no 
Heidi Regine Johnsen                                                                                45 61 48 38          heidi.regine@vkbb.no  
Johan H. Weydahl                                                                                        91 30 62 60          johan.weydahl@gmail.com  
Rita Elisabeth Vasseng                                                                               90 09 52 24          rita.vasseng@gmail.com 
Norske Redningshunder Troms distrikt 
Susanne Bengtsson                                                                                    99 73 34 28          sus-be@online.no  
Odd-Arne Hansen                                                                                        90 18 64 23          oarhanse@online.no 
Norske Redningshunder Finnmark distrikt  
Gry-Jorann Niskavara                                                                                91 56 77 52          gry.niskavara@gmail.com  
Liv Torunn Johansen                                                                                  95 13 38 37          livtjohansen@gmail.com 
Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt  
Siri Bjørdal                                                                                                      93 29 18 06          bjordal.s@pg.com  
Ronny Iversen                                                                                                91 84 60 41          ronny.iversen@nrh.no  
Reidun Mo 41 35 71 35           reidun.rm@gmail.com 
Norske Redningshunder Romerike distrikt   
Lise Ljungmann Haugen                                                                           90 11 94 42          lise@haugen.no 
Bente Hveem                                                                                                 47 29 29 66          bente.hveem@icloud.com 
Norske Redningshunder Nord Rogaland distrikt  
Norske Redningshunder Vestfold distrikt  
Silje Eftang                                                                                                      90 01 18 86          siljeeftang@hotmail.com 
Kenneth Holtan                                                                                            90 05 49 55          k_holtan@hotmail.com

   Kameratstøtte
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Skalljakke 66°NORTH 
Teknisk avanserte vann- og vindsiker, 3-lags Neo  
Shell® jakke. Puster godt uten å bygge opp  
fuktighet innvendig. Høy hals og justerbar hette 
med visir sørger for å holde regnet unna. Jakken 
har flere romslige lommer, som er beskyttet med 
vanntette glidelåser. I tillegg er det også en  
innvendig lomme tilpasset radio. Toveis vanntett 
glidelås i fronten. Ellers kan jakken justeres både 
nede og i ermene. Den kommer med NRH-logo på 
begge armer, teksten ”Norske Redningshunder”  
på ryggen, og godt med reflekser.  
 
Ved å bestille gjennom distrikt eller lokallag får 
medlemmene jakken rimeligere dersom det blir 
bestilt flere enn fem. Bestilling fra distrikt eller  
lokallag sende til post@nrh.no.  
Str XS-XXXL.  

 Pris: 2950 kroner  
(hvis distrikt eller lag bestiller flere enn fem 
stykker), ellers 3250 kroner.

Klistermerker 
 35 og 85 kroner 

Redningsbutikken

 
Her er et lite utvalg av varer som finnes i Redningsbutikken.   
Besøk Redningsbutikken på medlemssidene, der finner du godt utstyr  
og bekledning til gode priser! 
 
Merk bestillingen med navn, adresse og e-post. 
Kun betalende medlemmer har mulighet til å bestille varer. 
Varekjøp over kr 2000,- må forskuddsbetales. Bestill på vanlig måte, men avvent innbetaling  
til du har fått faktura med kid. Denne sendes til deg på e-post. 
 
Benytt alltid kid nummer ved innbetaling. 
 
Det tilkommer en ekspedisjonskostnad på kr 35,- på hver ordre. Porto vil også bli lagt til prisene. 
 
Bestillinger vil bli behandlet fortløpende, men noe ventetid må i perioder påregnes.  
Hvis bestilte varer ikke er på lager, vil det gis melding om dette.  
 
Det er til enhver tid prisene på nettsidene som er de korrekte. Redningsbutikken vil med jevne  
mellomrom ha spesielle tilbud, som kun legges ut på disse sidene. Noen produkter kan også  
få en liten prisstigning som følge av bl.a økte varekostnader. 
 
Pakken hentes på ditt lokale postkontor. 
 
Ta kontakt med Hege eller Jim dersom du har spørsmål angående produktene våre. 

Besøk Redningsbutikken på medlemssidene 

Caps 
 130 kroner 
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B-Blad Returadresse:  
Norske Redningshunder 
Tamburveien 5. 1406 SKI 
Info-telefon 02615




