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5Etter ein svært varm og hektisk sommar så kjem ein like 
travel haust. I skrivande stund er det berre hovedkurs 
katastrofe som ikkje er ferdig, og med det har nærmare 
500 NRH gjennomført ei veke på hovedkurs. For å få  
til det har mange vore involvert, her er NRH igjen  
i ei særstilling når det gjeld frivilligheit. I tillegg til  
administrasjonen så er det 14 i kursadministrasjon + 
mange gode hjelparar som har ordna med terreng, 
avtalar med overnatting og andre praktiske gjeremål 
som må til for å få på plass kurs av dette omfang. Det  
er ca 140 instruktørar som brukar ei veke på hovedkurs, 
og når me veit at NRH har i underkant av 90 aktive  
instruktørar så er det mange som har brukt fleire veker 
som instruktørar i år. Dette visar noko av den innsatsen 
som vert lagt ned, NRH er heilt avhengige av dette for å 
oppretthalde beredskapen og på vegne av Hovedstyret 
vil eg rette ein stor takk til alle som bidreg til at me kan 
gjennomføre hovedkursa våre. 

Når me snakkar om tal så har eg sett litt på kva som 
trengs for at me skal oppretthalde den beredskapen 
som NRH har. Me har ca 350 godkjente ekvipasjar i dag, 
nokon er godkjent i ein disiplin andre i alle tre. Om me 
reknar at gjennomsnittleg tenestetid for ein rednings-
hund er 6 år så betyr det at det er ca 60 stk som må  
erstattast kvart år, for å oppretthalde beredskapen. 
Dersom det er ein trippelgodkjent som går ut så er det 
kanskje 3 nye godkjenningar som må til. I snitt er det da 
ca 40 ettersøkning, 20 lavine og 5 katastrofe. Ein del av 
desse er tidlegare hundeførarar med ny hund, men det 
er alltid ein del som ikkje kjem attende, pluss at me 
treng fleire så det er fort opp i 80 godkjenningar som 
må til kvart år. Når ein tenker på kor mange timar som 
ligg bak ein godkjenning så er dette nok eit eksempel 
på den enorme innsatsen som vert lagt ned av våre 
medlemmar. Ingen andre organisasjonar kan vise til 
slike tal. 
 
Hovedkursa våre og utdanning av ekvipasjar er eit  
av dei viktigaste oppgåvene til NRH, det betyr at me  
må verte enda meir profesjonelle i korleis desse vert  
gjennomførte. Det blir gjort ein fantastisk jobb i dag, 
men me må samordna og samkøyra kursa i større grad, 
det skal være det same kva hovedkurs ein deltek på. 
Bort sett frå at det er på forskjellige plassar i landet 
med til dels forskjellig terreng, så skal deltakarane få 
same oppleving av å være på hovedkurs i NRH. FTU har 
køyrt pedagogiske forelesingar for alle instruktørane  
på alle hovedkurs i år, dette har vorte godt motteke  
av instruktørkorpset og vil bli følgt opp vidare. Takk  
til Øystein Ramseng som har utarbeida forelesinga og 
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halde denne på fleire av hovedkursa i år. Det har vore 
utdanna nye instruktørar i år som me håpar vil bli  
ressurspersonar framover. Hovedstyret har også satt  
av ein del midlar til FTU for å etterutdanne instruktørar 
og få fleire oppdaterte, slik at det fortsatt skal være 
mogleg å utdanne like mange ekvipasjar kvart år. 
 
Me har også i år hatt mange gjester på hovedkursa  
og spesielt dei utanlandske har komme med mange 
godord. Ein av dei meir spesielle opplevingane eg fekk 
høyre om i sommar var at redningshundane i den 
alpine redningstenesta i Italia hadde undersøkt i IKAR 
systemet om kven dei burde reise til om dei skulle  
utvide sin horisont. Dette er profesjonelle folk som har 
redningshund som jobb. Dei hadde då fått klar beskjed 
om at dei måtte reise til Norge og besøke NRH, me vart 
rekna som dei mest profesjonelle i Europa og kanskje i 

heile verda. Som leiar for dette må eg sei eg vart rørt og 
stolt over at andre ser den innsats og kvalitet som me 
klarar å levere. Skulle berre ønska at dette vart sett og 
satt større pris på her heime også.  
 
Eg ser i terminlista at det er ein svært aktiv haust fram-
over på samlings og prøvefronten i tillegg til at me veit 
at hausten er travel på aksjonsfronten. Det har vorte  
utdanna eit kull av Operative leiarar som allereie har 
fått praktisert og som er viktige når det kjem til levering 
av kvalitet på våre aksjonar. På dette kurset var det og 
deltakarar frå andre organisasjonar noko som viser at 
også her er NRH i førarsetet.  
 
Ønsker alle ein fin haust og lukke til! 
 
Knut 

Tone og Emma på vannsøk, se side 32. Foto: Herman Iversen
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                   rets hovedkurs sommer er gjennomført 
med meget stor deltagelse. Så stor deltagelse har 
det vært, fordelt på fire kurs, at det bør skje en 
vurdering av hensiktmessigheten med dagens  
ordning. I årenes løp har det utvikle seg fra to 
sommerkurs  - ett i Nord-Norge og ett i Sør-Norge. 
Etterhvert ble kursene så store, at det tvang seg 
fram to kurs til, ett i Midt-Norge og ett i Vest-Norge. 
Dette ikke bare på grunn av stor deltagelse, men 
også for å korte ned på reiseavstandene. Så langt 
vel og bra. 
 
Kaare Skalstad sa i sin tid at hovedkursene var  
foreningens høyskoler. Med det mente han det 
høyeste utdanningsnivå hos oss. Så spørs det  
om vi har klart å rendyrke akkurat det. Jeg – og 
mange andre  - har i de siste årene vært vitne til,  
og deltatt i, diskusjonen om hvem som skal få lov  
å delta på hovedkursene. 
Mange hevder at nybegynnere og treningslag på 
lavere nivå enn B, ikke burde få oppta plass på 
hovedkursene, men at hovedkursene burde kun 
være for godkjenning i klasse A og B. Da ville 
kursene være mer målrettet og håndterbare, ikke 
bare i antall deltagere, men også i forhold til å 
fremskaffe tilstrekkelige terreng. 
 
Atter andre har hevdet at kursene kun skulle være  
åpne for godkjenningsekvipasjer og regodkjenning 
av disse. Samt ha en  målrettet prioritering av  
operativ opplæring av ekvipasjene. 
 
La oss ta en tankeflukt og prøve å se inn i en mer  
effektiv framtid: 

Alle ekvipasjer som skal opp i A, eller regodkjenne, 
må møte på hovedkurs for endelig sertifisering. 
Opplæring på hovedkurs skal med andre ord  
forbeholdes å utdanne og videreutvikle  
A-deltagerne.  
 
B-kursene skal kun gjennomføres på regionalt 
nivå. Altså ved at flere distrikt slår seg sammen  
om planlegging og gjennomføring.  Det vil   
i forhold til dagens praksis sikre faglig  
kvalitet og generalisering av utdannelsen.   
Altså vil utdanningen bli mye mer ensartet,  
enn den er i dag. 
I samme kurs (regionale) kan man innlemme 
grunnkursene, slik at de også får en mer  
ensartet gjennomføring og ditto kvalitet. 
 
Da står grunnopplæring, gjennomføring av appell-
prøver igjen til de lokale miljøene. I et slikt system 
har vi en mer målrettet og ensartet opplærings-
linje. 
 
Skulle man tenke videre i en slik endring, burde 
det kanskje også vært en ordning hvor man må  
ha innstilling fra instruktør for å kunne delta på  
B-kurs. Mitt inntrykk er at det godt kan være et 
høyere nivå generelt sett, før man melder seg på  
B-kurset. 
 
Dette er bare noen tanker som har vært i  
redaktørens «hode» en tid. Kanskje dette kunne 
være tema på høstens planlagte instruktør-
seminar? Jeg tror nemlig at vi ikke bare må drøfte 
utdanningens faglige innhold, men også en ny  
utdanningsstruktur. 

Ti slutt:  
Jeg har tidligere prøvd å få til en debatt om «retten» til å få være 
med å trene i NRH. Jeg kan ikke i dagens bestemmelser se noe 
annet enn at,  er du medlem: så har alle rett til å delta i hele 
spekteret av det vi driver med. Kan vi si til en deltager at han/hun 
ikke kan være med å trene med oss? 
 
Antagelig ikke, vi kan kanskje strekke oss til å anbefale  
vedkommende til å søke seg til en hundeklubb. Hvis medlemmet 
derimot av ulike grunner ønsker å trene med oss, har vi vel ikke 
noen «hjemmel» for å nekte dem å trene med oss? 
 
Kan instruktørstaben få en «hjemmel»  her? 
 
Jeg har ingen svar på dette, men en debatt om dette temaet er 
kanskje påkrevet?

Å
      2 medarbeidere søkes til redaksjonen, en 
       fra Trøndelags området og en fra Nord- 
      Norge. Arbeidsoppgaver: skrive artikler  
      m.v fra de respektive områder, trenings- 
      samlinger, lokal virksomhet, kurs m.v. 
      Henv. Terje, 98 20 33 59.
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Utdanning av kvalifiserte operative ledere er veldig 
viktig for NRH. Den tjenesten NRH leverer til Rednings-
tjenesten er veldig spisset, og det er derfor viktig at vi 
leverer i alle ledd.  
NRHs operative ledere skal ikke bare kunne lede egne 
mannskaper på en god måte, men også være en ressurs 
og rådgiver for de andre aktørene under en leteaksjon. 
Derfor må vi sørge for at vi blir så gode som mulig på 
det vi allerede driver med i dag. 
Og derfor arrangerer NBU OL-kurs. 
Etter noen lange dager og kvelder på hovedkurs Sør-
Norge, sitter NRH igjen med 14 flinke operative ledere 
som nå har godkjent OL-kurs. 
De kommer til å bli en viktig ressurs. 
Flere ting var nytt med OL-kurset i år. Det ene var at 
flere allerede eksisterende OL-er, ble med på kurset. Det 
synes NBU er veldig bra, og vi ønsker etterhvert at så 
mange som mulig, både om de er helt ferske eller har 
vært operativ leder, tar dette kurset. 
Det var også nytt at vi hadde med eksterne deltakere, 
fra Norsk Folkehjelp, Røde Kors og politiet. Dette var 
flinke folk med god erfaring av søksoppdrag og som 
bidro til at kurset ble enda bedre.   
 
Kurset er bygget opp slik at det skal være relevant i alle 
deler av landet, om det møter to eller 22 hundeførere 
på leteaksjonen. De første dagene er det en del teori og 
trening på elektroniske hjelpemidler. Tanken bak er at 
en PC er et hjelpemiddel, noe man skal få hjelp av, ikke 
kjempe imot.  
 
Etter hvert som datakunnskaper øker, kommer 

taktikken inn også. Alle i Redningstjenesten i Norge 
jobber etter den samme statistikken, og denne må våre 
operative ledere kunne godt. 
De siste 10 årene har NRH hatt en voldsom utvikling på 
tekniske hjelpemidler, som for eksempel GPS og PC. 
Derfor tenker NBU at tiden nå er inne for å ta tilbake 
taktikken. 
Det er ikke PC-er og GPS-er som finner den savnede,  
det er det flinke OL-er og flinke hundeførere som gjør. 
Derfor legges det ned mye tid på taktisk tenkning.  
Litt lenger uti bladet finner du en sak fra OL-kurset, som 
nygodkjent OL Siv Vasenden Andersstuen har skrevet. 
 
Office 365 
Når vi snakker om KO-arbeid, så setter GDPR sine spor 
innen det også. Det er blitt laget en ny instruks for  
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OL-kurs, GDPR, EDB og førsteinnsats. 

 
 

 
aksjonsdatalagring. 

Denne er på skrivende  
tidspunkt ute på høring, og 

den blir et tema på årets BA- 
samling (som foregår på 
Gardermoen helgen 13-14. 

oktober). 
 
Hovedstyret har allerede bestemt at 
alle med verv skal bruke Office 365. 
Alle distriktene har fått opplæring 
både på distriktsledersamlingen i 
2017, og på distriktenes dag nå i år.  
Office 365 er det systemet NRH skal 
bruke for datalagring. Derfor 
kommer arbeidet med å få alle 
medlemmer over dit, til å  
intensiveres. Viktig at dette ikke  
bare gjelder for NRHs operative,  
men også for alle distriktsstyrer. 
 
Første hundefører 
«Førsteinnsats» er et tema som har 
blitt avholdt på flere fordypningslag 
på hovedkurs de siste årene. Under 
dette temaet kommer «Første 
hundefører» 

NRH har laget kurs-opplegg rundt 
dette med hvilke oppgaver våre 
hundeførere skal gjøre, hvis de blir 
utpekt som «Første hundefører». 
Kort fortalt kan man si at dette er en 
beskrivelse av hvordan vi skal lede 
mannskaper, uten bruk av PC.  
Fullt treningsopplegg, med caser og 
tiltakskort ligger i NRHs håndbok, 
under mappen «02 Instruks /  
retningslinjer». 
Dette er for fritt bruk, og det 
anbefales at dette feks. arrangeres 
under samlinger. Men det er heller 
ikke noe problem å kjøre det over en 
dag eller to. 

KO overalt: Inge Murberg (foran) gir opplysninger til deltakerne. (f.v.) Hege Bommen, Ivar 
Windju, Caroline Strand, Kenneth Krog Larsen, Ronny Olsen, Tom Hjemsæteren, Charles 
Johnsen, Leif Gullstein, Ellen Nordby og Siv Vasenden Andersstuen.Foto: Stig Mebust

Helt til sist vil jeg minne BA-ene på 
revisjon av lokale beredskapsplaner.  
NBU har laget en ny nasjonal  
beredskapsplan, og denne kommer 
også opp som et tema under  
BA-samlingen. 
 
Høsten er tiden for både nye 
hundeførere og tidligere 
hundeførere som re-godkjenner. 
Så derfor; lykke til alle dere som skal 
opp til prøver! 
 
Stig Mebust 
Beredskapsleder.

Klar, ferdig, notér: En konsentrert Charles Johnsen skriver ned opplysninger  
under årets OL-kurs.  Foto: Stig Mebust 
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   Eksterne deltakere: Nytt i år var at blant annet 
   (f.v) Ivar Windju fra Norsk Folkehjelp og Caroline 
   Strand fra Røde Kors deltok på OL-kurset. Her 
   står de sammen med Kenneth Krog Larsen, 
   Ronny Olsen og Karin Olaussen. Foto: Stig Mebust



                             rets hovedkurs etter-
søkning er nå overstått i alle de ulike 
landsdelene. Det har medført mange 
nye godkjente ekvipasjer og trolig 
blir det enda flere utover høsten når 
de siste søksprøvene blir avlagt. 
Mange har også oppnådd B-god-
kjenning, og er forhåpentligvis rustet 
til A-godkjenning om et år eller to. 
Gratulerer til dere alle. Andre har  
fått hjelp til innlæring av de ulike 
øvelsene i godkjennings- 
programmet, og atter andre har 

fått videreutviklet seg. Tema for  
fordypningslagene har vært første-
innsats og søk i bratt lende. I tillegg 
har det blitt gjennomført sporkurs 
for godkjente ekvipasjer, med 
mulighet til å oppnå spormerket.  
Det er gledelig å se at folk reiser på 
kryss og tvers av landet for å delta  
på hovedkurs i en annen landsdel.  
Både instruktører og deltakere har 
god nytte av å komme inn i andre 
treningsmiljøer og få nye ideer og 
tips til videre trening. 

 
Instruktørelevene som  
gjennomførte teoretisk kurs og 
skriftlig eksamen i fjor høst har 
hatt sin praksisuke på hoved-

kurs. De 16 kandidatene har vært 
jevnt fordelt på de fire ulike 

hovedkursene. Gjennom  
uka har de gjennomgått  
en dommerdel med  
bedømming av søksøvelser 

og felt, de har planlagt og 

Å gjennomført trening og oppgaver for 
enten et treningsdag, B-lag eller A-
lag, de har skrevet en oppgave om et 
praktisk tema eller problem, og vist 
gjennomføringen i praksis ute i felt. 
De hadde definitivt nok å gjøre og 
tenke på gjennom uka. Elevene på 
kurset i Nord-Norge holdt i tillegg  
foredrag på Grunnkurset som gikk av 
stabelen samtidig. De uteksaminerte 
elevene vil nok gi et nyttig og viktig 
bidrag til organisasjon i mange år 
framover. Gratulerer til dere alle, og 
lykke til videre. 
 
NRH har en rekke instruktør som 
ikke har vært aktive på noen år, og 
som heller ikke har deltatt på hoved-
kurs. Deltakelse på hovedkurs er ikke 
viktig bare for medlemmer generelt, 
men også for instruktører. Der treffer 
man andre instruktører og får  

oppdatert seg faglig. For de som ikke 
har vært instruktør på hovedkurs  
på flere år, vil det kanskje være  
vanskelig å plutselig ta det ansvaret 
det er å lede et lag gjennom en hel 
uke. Det er nå bevilget penger slik at 
disse kan delta på hovedkurs som en 
ekstra instruktør sammen med en 
eller to andre instruktører. Vi  
oppfordrer instruktører dette gjelder, 
til å søke om en slik deltakelse. 
Søknad sendes FTU. 
 
For andre, mer aktive instruktører, 
finnes det også mulighet til å få 
dekket kurs eller annen faglig  
oppdatering. Vi mottar svært få  
slike søknader, så vi oppfordrer flere  
til å søke. I år har det blitt bevilget 
penger til sporsamling for  
instruktører, og kurs i mental- 
kunnskap på hund med Barbro 
Børjesson. 

Helgen 23.-25. november blir det  
instruktørsamling. Temaer for  
samlingen blir trolig instruktør-
rollen, operativt arbeid og taktisk 
søk, hundekunnskap og dømming  
av prøver. Program kommer i løpet 
av høsten. 
 
Selve godkjenningsprogrammet skal 
gjennom en omfattende revidering. 
Det er bevilget penger til dette 
arbeidet i både 2019 og 2020. Nytt 
program vil tidligst gjelde fra 2021.  
I slutten av august reiser Aud 
Flemsæter, undertegnede, Knut Skår 
og Jim Olav Hansen til Island for a 
delta på en samling i forbindelse 
med det pågående EU prosjektet 
mellom Norge, Island, England og 
Malta. Temaet for denne samling er 
ettersøkning og de ulike landenes 
godkjenningsprogram. Det vil trolig 

bli mange, og nyttige diskusjoner, og 
forhåpentligvis vil vi også få innspill 
til vårt eget program. 
 
Theresia Staaland 
Leder FTU 
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daglige, men som ved all aktivitet vil det alltid være en 
viss risiko for skader og ulykker. NRH er også opptatt av 
dyrevelferd, og som et minimum skal dyrevelferdsloven 
oppfylles. 
 
Systematisk HMS-arbeid    
 
NRH driver et systematisk HMS-arbeid. Dette  
arbeidet er forankret i Hovedstyret (HS) ved en årlig  
gjennomgang av HMS-planen. HS er ansvarlig for  
HMS-arbeidet uten at det fritar hvert enkelt medlem  
ansvaret for egen sikkerhet. 
 

Redningshunden 03-2018

1514

Redningshunden 03-2018

Digitalutvalg Norske Redningshunder 
 
Innføring av Office365 for alle i NRH, ny personvern-
lovgivning (GDPR) og utstrakt bruk av sosiale medier 
har ført til at NRH administrasjonen vil sette ytterligere 
fokus på veiledning, support, sikkerhet og oppfølging 
av de ulike plattformene på sosiale medier. 
 
Det vil derfor opprettes et digitalutvalg i Norske  
Redningshunder. Utvalget skal ligger under administ-
rasjonen v/ daglig leder. Det vil utarbeides et tydelig 
mandat for utvelgelse, oppgaver, sikkerhet og struktur. 
 
Databasen i NRH 
 
Administrasjonen vil igjen minne alle om å logge inn på 
medlemssidene. Her er det viktig at dere sjekker om 
alle prøver dere har tatt er registrert. Manglende prøve-
føring, kan medføre at dere ikke kommer på tjenes-
telisten umiddelbart etter siste godkjenningsprøve.  
 
For dere som er nye, er det viktig at dere legger inn alle 

data om deres hund (Kallenavn, fullt navn, fødselsdata, 
registreringsnummer og chip nummer). Ingen får  
registrert prøver, før det er opprettet en profil på 
hunden. 
 
Det er som kjent noen «bugs» i vår database og ny 
database er under planlegging. Dette skal gjøre 
databasen enklere og mer brukervennlig mtp føring  
av prøver, oversikt mm. 
 
Samling for kameratstøtter 
 
Helgen 12-14 oktober vil det på nytt arrangeres en  
samling for organisasjonens kameratstøtter. Denne 
samlingen kjøres parallelt med samling for beredskaps-
ansvarlige. Hovedfokus på samlingen er erfaringsover-
føring mellom distriktene, gjennomgang av de funn 
som er gjort i en Masteroppgave. Oppgaven hadde 
fokus på kameratstøtteordningen i NRH. Videre vil 
Norsk Folkehjelp sanitet og Røde Kors hjelpekorps 
presentere hvordan de jobber og modeller de bruker. 
Det vil også bli gjennomført et fellesmøte med alle  
beredskapsansvarlige. Agenda her er rutiner for bruk  
av kameratstøtter, organisatorisk tilknytning og  
erfaringsoverføring. 
 
Organisering av NRH 
  
I henhold til handlingsplan skal ny organisasjonsmodell 
for NRH vurderes. 
  
Kommunereformen og politireformen vil endre måten 
samfunnet organiseres på. NRH har hatt en rask  
utvikling i på flere områder, inkludert medlemstall, 
økonomi og aksjoner. Det er derfor behov for en helhet-
lig vurdering av vår organisasjonsmodell. Vurderingen 
skal inkludere hvordan distriktene er inndelt, rollen til 
lokale lag, arbeidsoppgavene til administrasjonen,  

utvalget og hovedstyret, samt organiseringen av  
beredskapen.  
  
Forslag til ny organisasjonsmodell skal fremlegges  
Representantskapsmøtet i løpet av perioden. Forslaget 
skal inneholde en vurdering av dagens modell, samt 
minimum to andre alternative modeller.  
  
Forslaget skal ferdigstilles senest 1.2.2022 og sendes  
til Representantskaps-møtet. 
  
Hovedstyret er ansvarlig for dette oppdraget. Hele  
organisasjonen skal involveres. 
 
Arbeidet med dette har startet og det skal fremmes et 
utkast til prosessplan til neste fysiske hovedstyremøte 
(som avholdes i desember 2018). 
 
Nasjonal HMS- plan 
 
Det er utarbeidet en nasjonal HMS- plan med følgende 
undermapper: 
l Avvik 
l Arrangøransvar 
l Sikker jobbanalyse 
l HMS intern 
 
Nasjonal HMS- plan er vedtatt av hovedstyret. Dette er 
et dynamisk dokument og dokumenter vil bli lagt inn  
i NRH håndbok. 
 
Mål for sikkerhetsarbeidet i NRH 
 
Norske Redningshunder jobber for å redusere risikoen 
for skader, alvorlige uhell og død i samband med NRHs 
aktivitet. HMS-planen skal bidra til at organisasjonen 
når sine mål.  
Aktiviteten i NRH er en relativt ufarlig aktivitet i den 



NRH Aksjon: 161-2018 
Sted: Fræne 
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Flemsæter, Aud 
 Flusund, Børge 
 Bunes, Ronny: Operativ-leder 
 Dyrkorn, Kristin 
 Isaksen, Andreas 
 Gammelsæter, Pia 
 Fediuk, Mona Christin 
 Selliseth, Jan Morten 
 
NRH Aksjon: 162-2018 
Sted: Levanger 
Ansvarlig distrikt: Trøndelag 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Bøe, Martin 
 Fjæran, Torun 
 Nilsen, Wenche: Operativ-leder 
 Østborg, Berit 
 Larsen, Kenneth Krog 
 
NRH Aksjon: 163-2018 
Sted: Skiptvedt 
Ansvarlig distrikt: Østfold og Follo 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
 Nielsen, Mone 
 Vik, Toril B.: Operativ-leder 
 Mo, Reidun 
 Aasen, Aino 
 Basma, Nina 
 Gjetrang, Gro 
 Nathan, Einar 
 Sørlie, Hege 
 Larsen, Monika 
 Steiro, Sidsel 
 Gjermstad, Aina 
 Sundhagen, Trine 
 Ramseng, Øystein 
 Ådnebergli, Atle 
 Nordbø, Nina Alida 
 Omnø, Stine Kvalfors 

NRH Aksjon: 164-2018 
Sted: Strømmen 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet kvinne/ jente 
Resultat: Funnet HF P.O.Gundersen 
Hundefører: 
 Mebust, Stig: Operativ-leder 
 Vik, Toril B.: Operativ-leder 
 Gundersen, Per Olav Håseth 
 Gjetrang, Gro 
 Nathan, Einar 
 Nielsen, Mone 
 Os, Tina Treu 
 Sørlie, Hege 
 Larsen, Monika 
 Molvær, Thale 
 Poortman, Tore 
 Sørlie, Andre 
 Gjermstad, Aina 
 Hogstad, Ingvid 
 Skaugerud, Kine 
 Johnsen, Charles 
 Holenbakken, Roar 
 Ramseng, Øystein 
 Wilhelmsen, Ingeborg 
 Haugen, Lise Ljungmann 
 Ørjasæter, Unni Mastad 
 
NRH Aksjon: 165-2018 
Sted: Reinsvoll 
Ansvarlig distrikt: Innlandet 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Ikke funnet 
Hundefører: 
 Leiros, Nina 
 Nielsen, Mone 
 Kalrasten, Gunnar J.: Operativ-leder 
 Haugsrud, Hilde 
 Stadheim, Ingrid 
 Hjemsæteren, Tom 
 Skundberg, Bjarne 
 Bærum, Kim Magnus 
 Larsson, Tone Hetty 
 Olsrud, Bjørn Tore 
 Andersstuen, Siv Vasenden 
 Hammershaug, Reidun Smeby 

NRH Aksjon: 166-2018 
Sted: Gjøvik 
Ansvarlig distrikt: Innlandet 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Dalby, Alf 
 Furulund, Marit 
 Olsrud, Bjørn Tore: Operativ-leder 
 Haugsrud, Hilde 
 Hjemsæteren, Tom 
 Skundberg, Bjarne 
 Bærum, Kim Magnus 
 Larsson, Tone Hetty 
 Andersstuen, Siv Vasenden 
 Hammershaug, Reidun Smeby 
 
NRH Aksjon: 167-2018 
Sted: Blakstad sykehus 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet kvinne/ jente 
Resultat: Ikke funnet 
Hundefører: 
 Mo, Reidun 
 Stene, Terje: Operativ-leder 
 Murberg, Inge: Operativ-leder 
 Nessem, Anders Sten: Operativ-leder 
 Mastad, Hans Jørgen: Operativ-leder 
 Jensen, Hans 
 Nordmo, Lisa 
 Nathan, Einar 
 Os, Tina Treu 
 Sørlie, Hege 
 Askerød, Erik 
 Larsen, Monika 
 Steiro, Sidsel 
 Johnsen, Charles 
 Movik, Christine 
 Schulstad, Sonni 
 Gulbrandsen, Lene 
 Ramseng, Øystein 
 Nordbø, Nina Alida 
 Bjønness, Kirsten Plum 
 Bjønness, Nils-Jørgen 
 

NRH Aksjon: 158-2018 
Sted: Sortland 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet HF Janne Dahl 
Hundefører: 
 Arntzen, Arne: Operativ-leder 
 Dahl, Janne 
 Hansen, Frank 
 Nymoen, Bente 
 Isaksen, Bjørn 
 Grønstrand, Line 
 
NRH Aksjon: 159-2018 
Sted: Lillesand 
Ansvarlig distrikt: Agder 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av HF Svein Skagen 
Hundefører: 
 Alsand, Wenche: Operativ-leder 
 Skagen, Svein 
 Joreid, Jannicke 
 Rabben, Kent Moe 
 Skjørestad, John 
 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 
 Fillingsnes, Emil: Operativ-leder 
 Bommen, Hege 
 Lysne, Berit 
 Gåra, Margit 
 Larsen, Janne 
 Skjørestad, John 
 Breidablik, Bodil Fischer 
 

NRH Aksjon: 168-2018 
Sted: Bjørkelangen 
Ansvarlig distrikt: Rommerike 
Objekt: Savnet person 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
 Lie, Olav Hallvard: Operativ-leder 
 Gjetrang, Gro 
 
NRH Aksjon: 169-2018 
Sted: Sommarøy 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Lind, Børge: Operativ-leder 
 Rognmo, Karin 
 Løvhaug, Hilde 
 Hansen, Odd Arne 
 Løvaas, Steinar 
 Bengtsson, Susanne 
 
NRH Aksjon: 170-2018 
Sted: Heggedal 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Murberg, Inge: Operativ-leder 
 Poortman, Tore: Operativ-leder 
 Nessem, Anders Sten: Operativ-leder 
 Basma, Nina 
 Nathan, Einar 
 Os, Tina Treu 
 Sørlie, Hege 
 Askerød, Erik 
 Molvær, Thale 
 Steiro, Sidsel 
 Gjermstad, Aina 
 Hogstad, Ingvid 
 Hansen, Jim Olav 
 Movik, Christine 
 Schulstad, Sonni 
 Langlien, Kamilla 
 Ramseng, Øystein 
 Ådnebergli, Atle 
 Berglund, Sara Helen 
 Mastad, Hans Jørgen 
 Ørjasæter, Unni Mastad 
 Gundersen, Per Olav Håseth 
 
NRH Aksjon: 171-2018 
Sted: Stikkåsen Kalnes 
Ansvarlig distrikt: Østfold og Follo 
Objekt: Savnet kvinne/ jente 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
 Mo, Reidun 
 Aasen, Aino 
 Nathan, Einar 
 Iversen, Ronny 

 Steiro, Sidsel 
 Hansen, Jim Olav 
 Holmen, May-Elin 
 Johnsen, Charles 
 Ørjasæter, Unni Mastad 
 
NRH Aksjon: 172-2018 
Sted: Losbyveien 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av HF Ronny Iversen 
Hundefører: 
 Stenhaug, Eirik: Operativ-leder 
 Lie, Olav Hallvard: Operativ-leder 
 Iversen, Ronny 
 Mo, Reidun 
 Nathan, Einar 
 Nielsen, Mone 
 Sørlie, Hege 
 Gjermstad, Aina 
 Skaugerud, Kine 
 Sundhagen, Trine 
 Holenbakken, Roar 
 Haugen, Lise Ljungmann 
 Olaussen, Karin Helene 
 Hauge, Kathrine Sæverud 
 Mebust, Stig 
 Olsen, Wenche 
 Haugsrud, Hilde 
 Schulstad, Sonni 
 Hjemsæteren, Tom 
 Bårdseng, Torstein 
 Venner, Ann-Kristin 
 Haanshus, Mari Launa 
 Wilhelmsen, Ingeborg 
 Ørjasæter, Unni Mastad 
 Gundersen, Per Olav Håseth 
 
NRH Aksjon: 173-2018 
Sted: Gjerdrum 
Ansvarlig distrikt: Romerike 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Andersen, Marius W.: Operativ-leder 
 Haugsrud, Hilde 
 Aasen, Aino 
 Mebust, Stig 
 Sørlie, Andre 
 Hjemsæteren, Tom 
 Venner, Ann-Kristin 
 Haugen, Lise Ljungmann 
 Bjønness, Kirsten Plum 
 Bjønness, Nils-Jørgen 
 

NRH Aksjon: 174-2018 
Sted: Førde 
Ansvarlig distrikt: Sogn og Fjordane 
Objekt: Savnet kvinne/ jente 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
 Skår, Knut: Operativ-leder 
 Kryvi, Marthe 
 
NRH Aksjon: 175-2018 
Sted: Voss 
Ansvarlig distrikt: Hordaland 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av HF Jan Erik Grande 
Hundefører: 
 Grande, Jan Erik 
 Kryvi, Marthe 
 
NRH Aksjon: 176-2018 
Sted: Lysebotn 
Ansvarlig distrikt: Rogaland 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
 Wølstad-Knudsen, Stig: Operativ-leder 
 Enoksen jr., Paul 
 Håvik, Gry 
 Larsen, Tone 
 Berge, Gro-Elin 
 Iversen, Herman 
 Jørgensen, Cecilie Sperre 
 
NRH Aksjon: 177-2018 
Sted: Kvitfjell 
Ansvarlig distrikt: Innlandet 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Furulund, Marit 
 Kalrasten, Gunnar J.: Operativ-leder 
 Haugsrud, Hilde 
 Stadheim, Ingrid 
 Hjemsæteren, Tom 
 Skundberg, Bjarne 
 Larsson, Tone Hetty 
 Haanshus, Mari Launa 
 Andersstuen, Siv Vasenden 
 Hammershaug, Reidun Smeby 
 
NRH Aksjon: 178-2018 
Sted: Ålvik 
Ansvarlig distrikt: Hordaland 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av HF Rune Sætveit 
Hundefører: 
 Kryvi, Marthe 
 Sætveit, Rune 
 Jordal, Thomas: Operativ-leder 
 Grande, Jan Erik 
 

NRH Aksjon: 179-2018 
Sted: Mehamn 
Ansvarlig distrikt: Finnmark 
Objekt: Savnet person 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Holm-Varsi, Karianne: Operativ-leder 
 Jakola, Camilla 
 Johnsen, Vigdis 
 
NRH Aksjon: 180-2018 
Sted: Mellom Hest og Førde, FV 92 
Ansvarlig distrikt: Hordeland 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
 Skotheim, Karen Sofie 
 
NRH Aksjon: 181-2018 
Sted: Arneberg 
Ansvarlig distrikt: Innlandet 
Objekt: Savnet kvinne/ jente 
Resultat: Funnet av helikopter 
Hundefører: 
 Bårdseng, Torstein: Operativ-leder 
 Holm, Arve 
 Leiros, Nina 
 Furulund, Marit 
 Gjermstad, Aina 
 Haugsrud, Hilde 
 Skundberg, Bjarne 
 Bærum, Kim Magnus 
 
NRH Aksjon: 182-2018 
Sted: Gjevilvannet/ Oppdal 
Ansvarlig distrikt: Trondelag 
Objekt: Savnet Person 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
 Nilsen, Wenche: Operativ-leder 
 Lian, Anna 
 Bøe, Martin 
 Fjæran, Torun 
 Bøe, Liv Marit 
 Østborg, Berit 
 Dille, Anne Kathrine 
 Larsen, Kenneth Krog 
 
NRH Aksjon: 183-2018 
Sted: Nome 
Ansvarlig distrikt: Buskerud 
Objekt: Savnet kvinne/ jente 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Olsen, Terje 
 Gåra, Margit 
 Askerød, Erik 
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NRH Aksjon: 184-2018 
Sted: Bærums Verk 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av HF Ø. Ramseng 
Hundefører: 
 Poortman, Tore: Operativ-leder 
 Sørlie, Andre: Operativ-leder 
 Ramseng, Øystein 
 Os, Tina Treu 
 Askerød, Erik 
 Gjermstad, Aina 
 Movik, Christine 
 Halvorsen, Anne Wien 
 
NRH Aksjon: 185-2018 
Sted: Skopphornet, Sykkylven 
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Dyrkorn, Kristin 
 Isaksen, Andreas 
 Vikestrand, Astri 
 Rørstad, Britt Unni 
 Fediuk, Mona Christin 
 Selliseth, Jan Morten 
 Ødegaard, Stine Puck 
 Engetrøen, Per Gunnar 
 
NRH Aksjon: 186-2018 
Sted: Gursligvene 
Ansvarlig distrikt: Rogaland 
Objekt: Savnet person 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Sørby, Morten: Operativ-leder 
 
NRH Aksjon: 187-2018 
Sted: Ørsta 
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Bunes, Ronny 
 Strand, Mari 
 Osborg, Wenche 
 Isaksen, Andreas 
 Vikestrand, Astri 
 Fediuk, Mona Christin 
 Selliseth, Jan Morten 
 Ødegaard, Stine Puck 
 Engetrøen, Per Gunnar 
 

NRH Aksjon: 188-2018 
Sted: Norheim-Karmsundbrua 
Ansvarlig distrikt: Rogaland 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Ikke funnet 
Hundefører: 
 Sørby, Morten: Operativ-leder 
 Damås, Jan Ståle 
 Finne, Aud Herregården 
 
NRH Aksjon: 189-2018 
Sted: Blefjell 
Ansvarlig distrikt: Buskerud 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Bakken, Pål 
 Bommen, Hege 
 Lysne, Berit 
 Olsen, Terje 
 Hansen, Sonja 
 Askerød, Erik 
 Hansen, Jim Olav 
 Tanum, Maja Bruu 
 Grøndalen, Vidar 
 
NRH Aksjon: 190-2018 
Sted: Karasjok 
Ansvarlig distrikt: Finnmark 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Ikke funnet 
Hundefører: 
 Iversen, Lena 
 Johnsen, Vigdis 
 
NRH Aksjon: 191-2018 
Sted: Husøy- Bolærne 
Ansvarlig distrikt: Vestfold 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Os, Tina Treu 
 Fogstad, Kjell-Erik: Operativ-leder 
 Askerød, Erik 
 Lønn, Brita Bergan 
 
NRH Aksjon: 192-2018 
Sted: Nersjøen/Busjøen i Holtålen 
Ansvarlig distrikt: Trondelag 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av HF Torun Fjæran 
Hundefører: 
 Nilsen, Wenche: Operativ-leder 
 Fjæran, Torun 
 Lian, Anna 
 Bøe, Martin 
 Larsen, Monika 
 Bøe, Liv Marit 
 Dille, Anne Kathrine 
 Larsen, Kenneth Krog 
 Damås, Jan Ståle 
 Finne, Aud Herregården 

NRH Aksjon: 193-2018 
Sted: Tverlandet 
Ansvarlig distrikt: Søndre Nordland 
Objekt: Savnet kvinne/ jente 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Berntsen, Sofie 
 Knutsen, Cicilie 
 Nygård, Sveinung 
 Bjærang, Ida Marie 
 Haukenes, Nina Vinje 
 Rædergård, Britt Helen 
 
NRH Aksjon: 194-2018 
Sted: Bekkestua 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av HF Brita B. Lønn 
Hundefører: 
 Stenhaug, Eirik: Operativ-leder 
 Fogstad, Kjell-Erik: Operativ-leder 
 Lønn, Brita Bergan 
 
NRH Aksjon: 195-2018 
Sted: Myre 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Ikke funnet 
Hundefører: 
 Hansen, Frank 
 Lind, Børge: Operativ-leder 
 Nymoen, Bente 
 Bruvoll, Ann Berit 
 
NRH Aksjon: 196-2018 
Sted: Snota, Trollheimen 
Ansvarlig distrikt: Trondelag 
Objekt: Savnet kvinne/ jente 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Bøe, Martin 
 Fjæran, Torun 
 Bøe, Liv Marit 
 Østborg, Berit 
 
NRH Aksjon: 197-2018 
Sted: Bekkestua 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Ikke funnet 
Hundefører: 
 Gjetrang, Gro 
 Nilsen, Mona 
 Nathan, Einar 
 Nielsen, Mone 
 Os, Tina Treu 
 Røkholt, Gro 
 Askerød, Erik 
 Løwehr, Anita 
 Molvær, Thale 
 Steiro, Sidsel 

 Gjermstad, Aina 
 Hogstad, Ingvid 
 Andersen, Thomas 
 Schulstad, Sonni 
 Sundhagen, Trine 
 Gulbrandsen, Lene 
 Holenbakken, Roar 
 Venner, Ann-Kristin 
 Bjønness, Nils-Jørgen 
 Ørjasæter, Unni Mastad 
 Nielsen, Mone 
 Lysne, Berit 
 Olsen, Terje 
 Hansen, Sonja 
 Lykke, Betina 
 Askerød, Erik 
 Hesjedal, Marie 
 Ertsås, Ingvild 
 Tanum, Maja Bruu 
 
NRH Aksjon: 198-2018 
Sted: Høvåg - Kristiansand 
Ansvarlig distrikt: Agder 
Objekt: Savnet fritidsbåt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Skagen, Svein 
 Bråten, Inger 
 Joreid, Jannicke 
 Skjørestad, John 
 Guttormsen, Reidar 
 Breidablik, Bodil Fischer 
 
NRH Aksjon: 199-2018 
Sted: Asker, Bondivannet 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Ikke funnet 
Hundefører: 
 Mastad, Hans Jørgen: Operativ-leder 
 Løwehr, Anita 
 Schulstad, Sonni 
 Ramseng, Øystein 
 Sogn, Ann Kristin 
 

NRH Aksjon: 200-2018 
Sted: Mo i Rana 
Ansvarlig distrikt: Søndre Nordland 
Objekt: Savnet kvinne/ jente 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Rzewuska, Paula 
 Åsvang, Jeanette 
 
NRH Aksjon: 201-2018 
Sted: Sogndal 
Ansvarlig distrikt: Sogn og Fjordane 
Objekt: Savnet kvinne/ jente 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Sæterdal, Helene H.: Operativ-leder 
 Olsen, Terje 
 Kryvi, Marthe 
 Duesund, Henrik 
 Isaksen, Andreas 
 Selliseth, Jan Morten 
 
NRH Aksjon: 202-2018 
Sted: Tveidatjønn - Sandtjørna 
Ansvarlig distrikt: Rogaland 
Objekt: Drukning-kantring 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
 Håvik, Gry 
 Olsen, Ronny: Operativ-leder 
 Larsen, Tone 
 Sørby, Morten 
 Berge, Gro-Elin 
 Iversen, Herman 
 
NRH Aksjon: 203-2018 
Sted: Trondheim 
Ansvarlig distrikt: Trøndelag 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Fjæran, Torun 
 Bøe, Liv Marit 
 Rønning, Ståle 
 Skalde Frisvold, Benedicte 
 
NRH Aksjon: 204-2018 
Sted: Moskenes 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Savnet person 
Resultat: Funnet av HF Jan H.  Krogstad 
Hundefører: 
 Arntzen, Arne: Operativ-leder 
 Isaksen, Bjørn 
 Krogstad, Jan Helge 
 

NRH Aksjon: 205-2018 
Sted: Kråkberget Vesterålen 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Savnet person 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Hansen, Frank 
 Løvhaug, Hilde 
 Arntzen, Arne: Operativ-leder 
 Grønstrand, Line 
 Krogstad, Jan Helge 
 Pedersen, Ken 
 Vasseng, Rita 
 Vasseng, Helge 
 Grønstrand, Line 
 Træthaug, Karine 
 Løvhaug, Hilde 
 Løvaas, Steinar 
 Grønstrand, Line 
 Krogstad, Jan Helge 
 
NRH Aksjon: 206-2018 
Sted: Birkavarre/ Ankerlia 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Løvhaug, Hilde 
 Grønstrand, Line 
 Hansen, Odd Arne 
 
NRH Aksjon: 207-2018 
Sted: Ålesund 
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
 Hegness, Brit 
 Flusund, Børge: Operativ-leder 
 Selliseth, Jan Morten 
 
NRH Aksjon: 208-2018 
Sted: Frosta 
Ansvarlig distrikt: Trøndelag 
Objekt: Savnet person 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
 Fjæran, Torun 
 Bøe, Liv Marit 
 Østborg, Berit 
 Rønning, Ståle 
 
NRH Aksjon: 209-2018 
Sted: Nomelandsfjellet 
Ansvarlig distrikt: Agder 
Objekt: Ras/ flom/ ekstremvær 
Resultat: Ingen savnet 
Hundefører: 
 Lien, Bente 
 

 Geelmuyden, Helene E. 
 Olaussen, Karin Helene 
 Bjønness, Kirsten Plum 
 Bjønness, Nils-Jørgen 
 
NRH Aksjon: 215-2018 
Sted: Sandnes, Rogaland 
Ansvarlig distrikt: Rogaland 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av HF Gro-Elin Berge 
Hundefører: 
 Håvik, Gry 
 Olsen, Ronny 
 Eriksen, Trond 
 Wølstad-Knudsen, Stig: Operativ-leder 
 Berge, Gro-Elin 
 Enoksen jr., Paul 
 
NRH Aksjon: 216-2018 
Sted: Arendal 
Ansvarlig distrikt: Agder 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Rabben, Kent Moe: Operativ-leder 
 Skagen, Svein 
 Alsand, Wenche 
 Rabben, Jannicke 
 Tvedt, Tina Helen 
 Breidablik, Bodil Fischer 
 
NRH Aksjon: 217-2018 
Sted: Øyjord, Tverlandet 
Ansvarlig distrikt: Søndre Nordland 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
 Knutsen, Cicilie 
 Bjærang, Ida Marie 
 Solli, Marte Finnvik 
 Rædergård, Britt Helen 
 
NRH Aksjon: 218-2018 
Sted: Sortland 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Arntzen, Arne: Operativ-leder 
 Rognmo, Karin 
 Krogstad, Jan Helge 
 
NRH Aksjon: 219-2018 
Sted: Indre Kjerringelv, Langfjordbotn 
Ansvarlig distrikt: Finnmark 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
 Larsen, Kristian B.: Operativ-leder 
 

NRH Aksjon: 210-2018 
Sted: N av Majavatn 
Ansvarlig distrikt: Søndre Nordland 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Rzewuska, Paula 
 Åsvang, Jeanette 
 
NRH Aksjon: 211-2018 
Sted: Telemark-Skien sykehus 
Ansvarlig distrikt: Telemark 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
 Olsen, Terje 
 Gåra, Margit 
 Hansen, Sonja 
 Tanum, Maja Bruu 
 Langjordet, Sissel 
 
NRH Aksjon: 212-2018 
Sted: Drammen 
Ansvarlig distrikt: Buskerud 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av dykkere 
Hundefører: 
 Hesjedal, Marie: Operativ-leder 
 Bommen, Hege 
 Olsen, Terje 
 Lykke, Betina 
 Tanum, Maja Bruu 
 Halvorsen, Anne Wien 
 
NRH Aksjon: 213-2018 
Sted: Tennevold/Lavangen 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Lind, Børge: Operativ-leder 
 Rognmo, Karin 
 Vasseng, Rita 
 Vasseng, Helge 
 Løvhaug, Hilde 
 Hansen, Odd Arne 
 
NRH Aksjon: 214-2018 
Sted: Fjerdingby, Romerike 
Ansvarlig distrikt: Romerike 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av HF Jim O. Hansen 
Hundefører: 
 Mebust, Stig: Operativ-leder 
 Poortman, Tore 
 Gjermstad, Aina 
 Hansen, Jim Olav 
 Holmen, May-Elin 
 Schulstad, Sonni 
 Sundhagen, Trine 
 Venner, Ann-Kristin 
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NRH Aksjon: 220-2018 
Sted: Holsnøy 
Ansvarlig distrikt: Hordaland 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
 Selstø, Tom: Operativ-leder 
 Kryvi, Marthe 
 Moberg, Roald 
 Sætveit, Rune 
 Grande, Jan Erik 
 Eilertsen, Hildur 
 
NRH Aksjon: 221-2018 
Sted: Sennalandet 
Ansvarlig distrikt: Finnmark 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Larsen, Kristian B.: Operativ-leder 
 
NRH Aksjon: 222-2018 
Sted: Femundmarka 
Ansvarlig distrikt: Trøndelag 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av HF Ståle Rønning 
Hundefører: 
 Larsen, Kenneth Krog: Operativ-leder 
 Rønning, Ståle 
 Lian, Anna 
 Fjæran, Torun 
 Larsen, Monika 
 Lund, Asbjørn 
 Bøe, Liv Marit 
 Østborg, Berit 
 Eggen, Torbjørn 
 Andersen, Ane Dille 
 Dille, Anne Kathrine 
 Fediuk, Mona Christin 
 
NRH Aksjon: 223-2018 
Sted: Aurskog 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Mo, Reidun 
 Murberg, Inge: Operativ-leder 
 Vik, Toril B.: Operativ-leder 
 Aspenes, Kaia 
 Gjetrang, Gro 
 Nielsen, Mone 
 Askerød, Erik 
 Iversen, Ronny 
 Steiro, Sidsel 
 Johnsen, Charles 
 Schulstad, Sonni 
 Holenbakken, Roar 
 Leirivaara, Carita 
 Venner, Ann-Kristin 
 Berglund, Sara Helen 

 Wilhelmsen, Ingeborg 
 Ørjasæter, Unni Mastad 
 Gundersen, Per Olav Håseth 
 Iversen, Hege 
 
NRH Aksjon: 224-2018 
Sted: Kalvåg, Bremanger 
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
 Nathan, Einar 
 Selliseth, Jan Morten 
 Engetrøen, Per Gunnar 
 Ressem, Else Marie Halse 
 
NRH Aksjon: 225-2018 
Sted: Ørnes 
Ansvarlig distrikt: Søndre Nordland 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Berntsen, Sofie 
 
NRH Aksjon: 226-2018 
Sted: Lunde 
Ansvarlig distrikt: Telemark 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Gåra, Margit 
 Langjordet, Sissel 
 Staaland, Theresia 
 
NRH Aksjon: 227-2018 
Sted: Ankenes, Narvik 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av HF Frank Hansen 
Hundefører: 
 Hansen, Frank 
 Nymoen, Bente 
 
NRH Aksjon: 228-2018 
Sted: Bjørnfjell 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Assistanse person 
Hundefører: 
 Helland, Bjørn Einar: Operativ-leder 
 Hansen, Frank 
 Nymoen, Bente 
 Løvaas, Steinar 
 
NRH Aksjon: 229-2018 
Sted: Korgen-Klubben 
Ansvarlig distrikt: Søndre Nordland 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Åsvang, Jeanette 
 

NRH Aksjon: 230-2018 
Sted: Svelvik 
Ansvarlig distrikt: Vestfold 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Lysne, Berit 
 Gjetrang, Gro 
 Askerød, Erik 
 Hjemsæteren, Tom 
 Lønn, Brita Bergan 
 Gundersen, Per Olav Håseth 
 
NRH Aksjon: 231-2018 
Sted: Stryn 
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
 Selliseth, Jan Morten 
 Engetrøen, Per Gunnar 
 Ressem, Else Marie Halse 
 
NRH Aksjon: 232-2018 
Sted: Verdal 
Ansvarlig distrikt: Trøndelag 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
 Lian, Anna 
 Larsen, Kenneth Krog: Operativ-leder 
 Bøe, Martin 
 Fjæran, Torun 
 Nilsen, Wenche 
 Østborg, Berit 
 Rønning, Ståle 
 Moberg, Roald 
 
NRH Aksjon: 233-2018 
Sted: Søfteland 
Ansvarlig distrikt: Hordaland 
Objekt: Savnet person 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Duesund, Henrik 
 Grande, Jan Erik 
 Jordal Moe, Joachim 
 Jordal, Jørgen Andre 
 
NRH Aksjon: 234-2018 
Sted: Høyfjellsseter, Dagali 
Ansvarlig distrikt: Buskerud 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Grøndalen, Vidar: Operativ-leder 
 Bakken, Pål 
 Lysne, Berit 
 Olsen, Terje 
 Askerød, Erik 

 Gruer, Halldis 
 Staaland, Theresia 
 
NRH Aksjon: 235-2018 
Sted: Moer Sykehjem/Ås 
Ansvarlig distrikt: Østfold og Follo 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Vik, Toril B.: Operativ-leder 
 Andersen, Marius W.: Operativ-leder 
 Nielsen, Mone 
 Askerød, Erik 
 Herjuaune, Mona 
 Hansen, Jim Olav 
 Johnsen, Charles 
 Schulstad, Sonni 
 Gulbrandsen, Lene 
 Holenbakken, Roar 
 Sogn, Ann Kristin 
 Haugen, Lise Ljungmann 
 Olaussen, Karin Helene 
 Bjønness, Kirsten Plum 
 Bjønness, Nils-Jørgen 
 
NRH Aksjon: 236-2018 
Sted: Fyresdalsvatnet 
Ansvarlig distrikt: Vestfold 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Dykkere etter anvisning  
av interessepunkter av 2 nrh-hunder. 
Hundefører: 
 Askerød, Erik: Operativ-leder 
 Lysne, Berit 
 Hansen, Sonja 
 Venner, Ann-Kristin 
 Gundersen, Per Olav Håseth 
 
NRH Aksjon: 237-2018 
Sted: Kvaløya 
Ansvarlig distrikt: Troms 
Objekt: kvinne/ jente 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
 Sørensen, Lisbet: Operativ-leder 
 Abelsen, Bjørg 
 Hansen, Odd Arne 
 Westerlund, Emmy 
 Bengtsson, Susanne 
 
NRH Aksjon: 238-2018 
Sted: Dammen i Kildalen 
Ansvarlig distrikt: Troms 
Objekt: Savnet person 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
 Sørensen, Lisbet: Operativ-leder 
 Bengtsson, Susanne 
 

NRH Aksjon: 239-2018 
Sted: Altneset, Seida 
Ansvarlig distrikt: Finnmark 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
 Iversen, Lena 
 
NRH Aksjon: 240-2018 
Sted: Nesøya 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
 Stenhaug, Eirik: Operativ-leder 
 Askerød, Erik 
 Wilhelmsen, Ingeborg 
 Bjønness, Kirsten Plum 
 Bjønness, Nils-Jørgen 
 Gundersen, Per Olav Håseth 
 
NRH Aksjon: 241-2018 
Sted: Mandal 
Ansvarlig distrikt: Agder 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av HF Jannicke Rabben 
Hundefører: 
 Skagen, Svein 
 Rabben, Kent Moe: Operativ-leder 
 Rabben, Jannicke 
 Alsand, Wenche 
 Aslaksen, Anders 
 Joreid, Jannicke 
 Breidablik, Bodil Fischer 
 
NRH Aksjon: 242-2018 
Sted: Vikebukt 
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
 Isaksen, Andreas: Operativ-leder 
 Nordmo, Lisa 
 Hjemsæteren, Tom 
 Dyrkorn, Kristin 
 Vikestrand, Astri 
 Ødegaard, Stine Puck 
 Engetrøen, Per Gunnar 
 Ressem, Else Marie Halse 
 
NRH Aksjon: 243-2018 
Sted: Hoggåsen, Rognes 
Ansvarlig distrikt: Trøndelag 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av HF Torun Fjæran 
Hundefører: 
 Larsen, Kenneth Krog: Operativ-leder 
 Fjæran, Torun 
 Bøe, Martin 
 Larsen, Monika 
 Nilsen, Wenche 

 Bøe, Liv Marit 
 Rønning, Ståle 
 Dille, Anne Kathrine 
 
NRH Aksjon: 244-2018 
Sted: Eikeren 
Ansvarlig distrikt: Buskerud 
Objekt: Savnet kvinne/ jente 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
 Lysne, Berit 
 Hansen, Sonja 
 Askerød, Erik 
 
NRH Aksjon: 245-2018 
Sted: Bergen 
Ansvarlig distrikt: Hordaland 
Objekt: Savnet kvinne/ jente 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Døving, Christian: Operativ-leder 
 Ludvigsen, Lisbeth 
 Kuraas, Frid 
 Moberg, Roald 
 Sætveit, Rune 
 Vindenes, Laila 
 Grande, Jan Erik 
 
NRH Aksjon: 246-2018 
Sted: Mælefjell 
Ansvarlig distrikt: Agder 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Lysne, Berit 
 Aspenes, Kaia 
 Gåra, Margit 
 Nielsen, Mone 
 Skagen, Svein 
 Askerød, Erik 
 Rabben, Jannicke 
 
NRH Aksjon: 247-2018 
Sted: Tydal 
Ansvarlig distrikt: Trøndelag 
Objekt: Savnet person 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Nilsen, Wenche: Operativ-leder 
 Fjæran, Torun 
 Larsen, Monika 
 Østborg, Berit 
 Rønning, Ståle 
 Dille, Anne Kathrine 
 

NRH Aksjon: 248-2018 
Sted: Navaren, Hasvik på Sørøya 
Ansvarlig distrikt: Finnmark 
Objekt: Savnet kvinne/ jente 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Larsen, Kristian B. 
 Tobro, Kristine Hefre 
 
NRH Aksjon: 249-2018 
Sted: Tønsberg/ Hardangervidda 
Ansvarlig distrikt: Buskerud 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
 Staaland, Theresia: Operativ-leder 
 Lysne, Berit 
 Olsen, Terje 
 Aspenes, Kaia 
 Askerød, Erik 
 Sjølyst, Marthe 
 Madsgård, Silje S. 
 Jordal, Jørgen Andre 
 Jonassen, Trine Norill 
 Haugland, Tom Christian 
 Østdahl, Gunn Eva 
 
NRH Aksjon: 250-2018 
Sted: Oslo 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Ikke funnet 
Hundefører: 
 Bjønness, Kirsten Plum 
 Stenhaug, Eirik: Operativ-leder 
 Boge, Gudrun Seeberg 
 Nathan, Einar 
 Sørlie, Hege 
 Johnsen, Charles 
 Halvorsen, Anne Wien 
 Dalby, Alf 
 Nathan, Einar 
 Askerød, Erik 
 Steiro, Sidsel 
 Hogstad, Ingvid 
 Sundhagen, Trine 
 Gulbrandsen, Lene 
 Venner, Ann-Kristin 
 
NRH Aksjon: 251-2018 
Sted: Borgenhaugen, Sarpsborg 
Ansvarlig distrikt: Østfold og Follo 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Mo, Reidun 
 Jensen, Hans 
 Nathan, Einar 
 Johnsen, Charles 
 Ramseng, Øystein 
 Omnø, Stine Kvalfors 

NRH Aksjon: 252-2018 
Sted: Fauske 
Ansvarlig distrikt: Søndre Nordland 
Objekt: Savnet person 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
 Johansen, Else-Iren: Operativ-leder 
 Bjærang, Ida Marie 
 Solli, Marte Finnvik 
 Rædergård, Britt Helen 
 
NRH Aksjon: 253-2018 
Sted: Skudeneshavn, Karmøy 
Ansvarlig distrikt: Rogaland 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
 Kryvi, Marthe 
 Sørby, Morten 
 Iversen, Herman 
 Enoksen jr., Paul 
 
NRH Aksjon: 254-2018 
Sted: Skoganvarre 
Ansvarlig distrikt: Finnmark 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Jakola, Camilla 
 Johnsen, Vigdis 
 Hansen, Jim Olav 
 Larsen, Kristian B. 
 Holm-Varsi, Karianne 
 
NRH Aksjon: 255-2018 
Sted: Modalen 
Ansvarlig distrikt: Hordaland 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
 Sætveit, Rune 
 Vindenes, Laila 
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en figurant som «siste funn». 
(skjulested for «siste funn» (Bilde 1)) 
Dette fungerte bra og alle hundene 
fant det som var lagt ut. Alle var 
enige om at dette var en god trening, 
men noen var nok litt usikre på hvor 
«relevant» dette var for fremtidige 
oppdrag. Kun 3 dager senere ble  
vi kalt ut på et oppdrag i et urbant 

område, med søk etter en pasient 
som var savnet fra en institusjon. Det 
ble gjort et grovsøk i nærområdet ila 
natten uten funn. NRH og flere av de 
andre FORF organisasjonene ble kalt 
ut, og personen ble funnet av NRH 
etter ca 2 timer (Funnsted Aksjon 
(bilde 2)). Den savnede var ikke synlig 
hvis man gikk forbi busken, man 

måtte titte inn i busken/eller bruke 
hund for å finne den savnede.  
 
Under treningen fant vi en annen 
«spennende figurantplassering.  
(Bilde 3) Mottoet er derfor ingen 
plass er utenkelig og ingen  
plassering er for «dum»

Østfold/Follo Distrikt har de siste 
årene hatt et ekstratilbud om trening 
til de som skal opp til A og B  
«kommende sesong». Den viktigste 
treningen gjøres i eget treningslag, 
men det kan være greit å få noen 
økter sammen med ekvipasjer som 
jobber mot samme mål, i samme  
periode. Instruktører og BA har  
vært involvert i både planlegging  
og instruksjon på disse treningene. 
Det har også vært avholdt møter for 
B.HF for å forberede disse til å være 
observatør på aksjon som B-HF, og 
det fremtidige arbeidet som HF. 
Hensikten med møtet og treningen 
er å være best mulig forberedt til  
en godkjenning og på hva som  
forventes av en Hundefører i Norske 
Redningshunder. Det er ulik praksis  
i distriktene, men Østfold/Follo er 
heldigvis fokusert på å gi kommende 
hundeførere best mulig forbered-
elser for fremtidige oppdrag. Tema 
for treningene er alt fra Teigsøk/søk 
over lengre tid, bruk av GPS/PC, 
Sporoppgaver, søk langs ledelinje, 
søk i line og søk utbant. 
 
Det ble organisert en trening  
i slutten av mai. 2018 hvor tema  
var Urbansøk, og området var Ski 
sentrum.  For å «bevise» hvor gode 
hundene er til å skille ut det som 
«annerledes», ble det lagt ut  
gjenstander i en rundløype, med  

Hvor trener vi, hvor leter vi og 
hvor finner vi?

s Bilde 1: Hvor trener vi                                                                                           t Bilde 2: Hvor finner vi

Bilde 3: Ingen gjemmesteder er utenkelig

Søk hele området, ikke «tenke» så 
mye på hvor den savnede kan være. 
Er det vanskelig «søksforhold» for 
hund, så får Hundefører gjøre gode 
taktiske vurderinger og søke mer 
selv, eventuelt be om bistand fra 
andre ressurser.  Det er viktig å 
kunne søke i line og med lav  
intensitet i de vanskelige områdene. 
Blir man forstyrret, så gå «tilbake»  
i søksområdet, når forstyrrelsen  
er borte. Lykke til med treningen, 
bruk fantasien.

Lesson learned – Hundefaglig og redningsteknisk

t
 

Tekst og foto: Toril Vik
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Hovedkurs i tropevarme
Hovedkurs i Sør-Norge ble også i år 
arrangert på Politihøyskolen på 
Sæther Gård i Kongsvinger. Mange 
hadde vel ønsket seg at 
temperaturen skulle gå ned etter  
den varme og solfylte forsommeren, 
men den gang ei! Hele uka var det 
temperaturer på rundt 30-tallet, noe 
som krevde større oppmerksomhet 
mot hunden og muligheter for  
heteslag. Så vidt jeg kunne registrere 
ble dette ivaretatt på beste måte. 
Men det var nok ikke bare slitsomt 
for hundene, for de tobente var det 
nok også ulidelig varmt midt på 
dagen. Kursdeltagerne på LO-kurset 
måtte også «kaste inn håndkledet» 
på grunn av manglende aircondition 
på  undervisningssalen, og flyttet inn 
vis à vis kurskontoret. Der var det 
mer levelig temperatur! 
Hundene som bodde i bilene hadde 
det heller ikke lett, da det ikke var 
like lett å finne parkeringsplasser  
i skyggen. 
 
Hyggelig på årets kurs var det at vi 
hadde besøk av kolleger fra både 
Italia og Malta. På tross at hverken 
de eller vi var verdensmestere  
i engelsk, gikk praten og  
engasjementet veldig greit. Det er  
da gjerne slik at når vi driver med  
de samme tingene, skjønner vi jo  
hva som skjer og hvorfor, uansett 
språklig nivå! 

Kursleder Nina Leiros og kurssekretær Gunnar Johan Kalrasten.
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Instruktør Trine Teien og instruktørelev Jon Leiros sammen med resten av laget etter ei runderingsøkt.

begynner å se slutten på «karriéren» 
som instruktør og dommer, føler vel 
at NRH overlates i trygge hender. Og 
godt er det! 
 
Et stort hovedkurs gjør seg ikke selv. 

Det krever mye innsats og forbered-
elser, det krever mange frivillige og 
det krever også ståpå-humør når 
kurset er i gang. Og i vår tradisjon har 
det ofte vært slik at en kursleder 
holder på i mange år før man til slutt 

overlater jobben til andre. Når Hege 
ga seg for et par år siden stilte Nina 
Leiros seg til disposisjon, og det ser 
ut til at hun ikke står noe tilbake for 
de som har hatt jobben tidligere. 
 

NRH har i de senere årene øket antall 
deltagere på internasjonale kurs og 
konferanser, og i så måte var dette 
en gjenvisitt. Alltid flott med folk fra 
andre internasjonale miljøer, 
gjensidig interesse og læring er 

verdifullt  og tar oss  framover.  
 
I år hadde NRH fire instruktørelever 
som sluttførte sin utdanning via den 
praktiske uka på hovedkurs. Brita 
Bergan Lønn, Jon Leiros, Kenneth 

Holtan og Ronny Bunæs. Deres 
uoppslitelige engasjement både før 
og etter dagens arbeid i lagene, og  
i det praktiske ute i lagene, samt på 
instruktørmøtene, virker lovende.  
Vi som har vært med noen år, og  
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Instruktørelevene: 
Disse var Brita Bergan Lønn, Jon Leiros, 
Kenneth Holtan og Ronny Bunæs.

Våre italienske og maltesiske kolleger og 
gjester: Valter Levis, Roberto Ganz, Marco 
Terroni og Sabrina Parisi Om kvelden er det godt med forfriskninger 

og sosialt samvær etter en varm dag i felten.

sine, andre var like i nærheten, mens 
atter andre fortsatt har en lang vei å 
gå. Noen har kanskje fått løst noen 
av sine utfordringer og problemer, 
og fått nye ideer til trening framover.  
Nye vennskap og bekjentskap  er 
oppstått, og de fleste drar hjem med 
god ballast i bagasjen. 
 
Stor takk må rettes til de som har 

planlagt og gjennomført kurset, til 
instruktører, til instruktørelever og til 
gjester og deltagere. Det er godt at 
frivilligheten fortsatt er noe som 
kjennetegner oss. Det gir håp for 
framtida. 
Vel blåst! 
 
Terje Johansen 
Redaktør

staten, ved at de er militære. Det  
er ca. 300 som er i aktiv rednings- 
tjenesten, og de har pr. i dag ca. 50 
godkjente ekvipasjer. De organiseres 
i tre grener (omtrent som hos oss): 
Avalanche (snøras), Disaster 
(katastrofe) og Surface (ettersøkning 
på barmark). 
 
I tillegg til den statlige (militære)  
redningstjenesten, finnes også den 
frivillig del, med ca. 800 medlemmer. 
Her er både kvinner og menn  
representert, de får ingen betaling 
for sine tjenester,  men får tilskudd 
fra det offentlige (omtrent som hos 
oss). 
De har omtrent 50 utrykninger på 
vinterstid i alpene, og om sommeren 
ca. 80 til 90 aksjoner. 
 
Nok et hovedkurs er blitt gjen-
nomført. Noen har oppnådd målene 

Latteren sitter løst, humøret er alltid 
på topp og smilet ligger på lur. På 
spørsmål om hun vil være kursleder i 
de kommende år også, benekter hun 
i alle fall ikke, og det er et godt tegn. 
Kursledere vokser som sagt ikke på 
trær! 
Nina, som kommer fra Gjøvik,  fikk 
godkjent sin første hund i 2014, og  
å like seg rollen som kursleder på et 
stort hovedkurs et par år etter, vitner 
om engasjement. 
 
Men kurslederen er jo ikke alene – 
kurssekretær Gunnar Kalrasten er 
alltid «like bak» og er en god hjelper 
for kursleder, og også for kurs-
deltagerne, skal noe ordnes, så  
er Gunnar Johan alltid der (også   
han med et stort smil)! 

På årets kurs i Kongsvinger er det  
i alt 129 deltagere fordelt på 11 lag. 
Staben er på hele 30  instruktører  
og med 5 instruktørelever i tillegg. 
Det som også er imponerende, er  
at både kursleder og kurssekretær 
deltar ute i lagene hver dag, i tillegg 
til de vanlige, administrative opp-
gaver. Arbeidskapasitet heter det 
visst! 
 
På kurset for operative ledere, med 
Inge Murberg som «sjef», var det i år 
også tre eksterne deltagere, en fra 
Røde Kors, en fra Folkehjelpa og en 
fra Politiet. Dette vitner om at de 
kursene vi arrangerer har høyt faglig 
nivå. Stor honnør fra de ansvarlige 
for kurset!  
 
Våre italienske gjester er profesjon-
elle, både faglig og organisatorisk. 
De tre på årets kurs er alle ansatt i 
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Alle vet hvem hun er, alle har hørt om henne,  
men hvem kjenner henne, og hvem er hun? 
Redaktøren har hatt en samtale med henne på  
hovedkurset i Sør-Norge på Sæther gård i 
sommer. 
 
Karen er en frittalende dame, uredd og rett på, 
spontan og ekte, og av og til et irritasjons-
moment for noen. Samtidig er hun en ekte 
NRH’er.  
Som debattant  fremstår hun som impulsiv, 
ærlig og direkte. Ofte hardtslående, og noen 
ganger med sterke meninger og uttrykk. Dette 
har ofte ført til at man legger mer merke til 
formen på det hun uttrykker, enn på innholdet. 
Og det er litt synd, nettopp fordi Karen Sofie 
ofte målbærer det mange mener, og som 
sjelden kommer til uttrykk. 
Undertegnede har kjent denne uredde damen 
fra dag én, og bak det litt strenge uttrykket 
finner vi en person med både humor og  
vennlighet. 
 
Karen Sofie er en veteran i NRH, ikke bare fordi 
hun har vært med lenge, men fordi hennes  
engasjement innen redningstjenesten er det  
få som matcher. 
 
Hun meldte seg inn i 1986 og har en lang  
merittliste, ikke bare innenfor organisasjonen, 
men aller mest for sin aktive deltagelse som 
hundefører, instruktør og dommer. 

For å nevne hennes langvarige tjeneste innen  
redningstjenesten kommer følgende liste: 
 
l  Godkjente hunden Ingo som lavinehund på Grotli i 1990. 
 
l  Godkjente hunden Nikita i 1993 både på sommer og vinter. 
 
l  Hunden Nikita ble også godkjent både sommer og vinter. 
 
l  Neste godkjenning var hunden Dimitri som ble godkjent på 
      sommer i 2002, og på vinter klasse C samme år. 
 
l  Hunden Guri ble godkjent både på sommer og vinter i 2009. 
 
l  Endelig hunden Spinnvill som ble godkjent sommer og vinter 
      2016 (som på dette hovedkurset er oppe til regodkjenning).  
      Denne er også godkjent klasse B Katastrofe. 
 
Etter denne lista lurer redaktøren på om det er noen som «slår» 
denne dama? 
 
Organisatorisk har hun også at spor etter seg: 
Hun har vært både beredskapsansvarlig og distriktsinstruktør 
både i Østfold og i Bergen. Har sittet som leder og som «menig»  
representant i styret i både Østfold og Hordaland, og har også 
vært styremedlem i DIO HedOpp. 
 
Engasjementet ser  uutømmelig ut.  I denne stund deltar hun 
som instruktør og dommer på Hovedkurset i Sør, og har etter 
det jeg forstår ikke tenkt å gi seg med det første.  
Vi ønsker Karen Sofie lykke til i hennes engasjement og  
deltagelse i NRH og redningstjenesten, og håper at hun vil  
være en ressurs for oss i lang tid fremover.  
 
Terje Johansen 
redaktør 

Karen Sofie  
«Den kritiske røst fra Bergen» 

Tekst og foto: Terje Johansen
Karen Sofie Skotheim er en av våre aktive veteraner. Skulle gjerne 
vite om noen har hatt flere godkjente hunder enn henne! 
Foto: Terje Johansen
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instrumentet» vårt (hundens nese). 
Og som et siste tillegg, så synes både 
hundene og vi at denne formen for 
søk er veldig gøy! Det forutsetter at 
hundene synes det er ok å svømme 
og siden å være i båt. For noen 
hunder vil dette måtte øves på/læres 
før man begynner med selve søket  
i vann.  
 
 På samlingen vår var det stort sett 
de samme deltakerne som var med i 
fjor, etpar nye A ekvipasjer fikk også 

være med. Så vi var 8 forventnings-
fulle deltakere med hunder (5 av 
dem er A godkjent) som var klare  
for en spennende helg.  
 
De som hadde anledning startet 
allerede fredag ettermiddag med en 
kjapp oppfrisking. De fleste av oss 

Helga 15-17 juni hadde vi i Rogaland 
distrikt invitert bort Anders Skarra 
for en videreføring av vannsøkhelga 
vi hadde i fjor.  
 
Vi er et fylke med mye vann, både 
langs kysten, men vi har også en del 
tjern og elver. Hvert år har vi alltid  
en del leteaksjoner, som enten er 
direkte knyttet til vann, for eksempel 
savnet fra båt, savnet laksefisker fra 
elv ol, men vi treffer også stadig på 
«vann» i en eller annen form, i våre 

teiger på land. Vi tror at ved å lære 
hundene at også vann er et aktuelt 
søkeområde, så vil vi ha større sjanse 
til å finne den savnede, også hvis 
den har vært så uheldig å havne i 
vann. I tillegg så lærer hundene å 
søke etter små fertsbilder (i vannet) 
og det er jo aldri feil å «finslipe  

 Vannsøksamling i Rogaland
hadde fått søkt litt i vannet tidligere  
i år. Og vi så at hundene slettes ikke 
hadde glemt det de lærte tidligere. 
Hundene skal lære at det fins fert  
(= belønning) også under vann, ikke 
bare i lufta, som de har lært tidligere. 
Vi la ut «svette klær» i vannet og gikk 
selv med hundene uti. Selv om det er 
forholdsvis varmt i vannet på denne 
årstiden, bruker vi høye vadere 
og/eller tørrdrakter. Klærne vi søker 
etter senkes (og heves ved behov)  
av et system med flytedobber, tau  

og dregg. Slik kan en person på land 
styre søksobjektet opp/ned i vannet 
etter behov/hvor langt hunden er 
kommet ift innlæringen. Hundene 
lærer etter hvert å markere, ved å 
svømme i ring der de så/luktet  
objektet. I innlæringen får de ofte 
fange objektet, når de finner det, 

men etter hvert belønner vi også 
selv, ved å kaste en belønning til 
hunden når den markerer/svømmer  
i ring. Målet med dette er at hundene 
skal bli så interessert i dette som er 
uti vannet, at den vil anse vann som 
en del av teigsøket, og at den også 
vil vise tydelige tegn på fert under 
vann, når man søker fra båt.          
                                               
Det å søke fra båt er jo noe vi også 
gjør på leteaksjon. I båt kan ikke 
hunden svømme i ring, og hunden 

bør ikke få hoppe uti vannet fra 
båten, så da er det hundens  
interesse og iverhet, i båten, mot 
vannet, som kan fortelle oss at det 
kan være noe i området. Noen vil 
kanskje bjeffe eller krafse, vi må lære 
hvordan vår hund reagerer. 
 

 Fredag kveld møttes vi alle for å gå 
igjennom, i teorien, mer utfyllende 
omkring søk i vann, sett fra lete-
aksjons perspektiv, bla søk fra båt. 
Utgangspunkt var heftene Anders 
Skarra har skrevet. Her er mye nyttig 
info som er viktig å vite, både ift  
innlæring, men også ift IRL (In real 
life, altså leteaksjoner).  
 
 Lørdag møttes vi ved Hafrsfjord. Vi 
startet med at det ble lagt ut igjen 
svette sokker/klær, så fikk hundene 

søke utfra det nivået de var på. 
Mange gode søk og det ble en fin  
økt for alle.  
Utpå dagen lørdag, kom båten vi 
hadde leid inn for helga. Den leide vi 
av Speidernes beredskapsgruppe,  
og det fulgte med båtførere. Denne 
gang var det to båtførere fra  

speiderne, som akkurat hadde  
begynt å trene med oss i NRH,  
som hjalp oss, tusen takk til dem!  
 
Det var 3 hunder som i første  
omgang fikk teste ut søk fra båten.  
Vi hadde litt tekniske problemer med 
utleggene, så objektene ble synlige 
for hundene. Her må nemlig helst 
objektene senkes ned uten tau til 
land. Men det ble da noen fine søk 
og jeg så for min del at Emma husket 
godt da vi søkte fra båt i fjor. Hun lå 

langflat over rekka og hadde godt 
fokus ned mot vannflata. Etter hvert 
fikk alle hundene teste ut båtsøket, 
både for å se om de taklet det å være 
i båt, samt å få finne et synlig objekt  
i vannet. Det gikk veldig fint med 
alle, men det viktigste er å ta  
grunninnlæringen nøye, så for noen 

Tekst: Tone Larsen, Foto: Herman Iversen

Aud og Frigg Kaare og Ty
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gikk de tilbake og trente mer på søk 
svømmende i vannet. Heldigvis er 
vanntemperaturen hos oss, om 
sommeren, slik at hundene kan 
svømme i vannet en stund uten  
å bli for kalde. 
 
 Lørdag kveld samlet noen av oss  
seg til en koselig grillkveld hos Aud 
og Kaare Finbak. Alltid hyggelig å 
møtes. 
 
Søndag skiftet vi sted. Nå skulle vi 
søke i ferskvann ved Hogstadvika 
camping. Fordelen med ferskvann  
er at vannet er mørkere slik at  
objektene ikke er like synlige for 
hundene. Ellers merker vi ikke noe 
forskjell på selve søket til hundene, 
ift sjøvann/ferskvann. 
 
Vi delte oss opp slik at 3 hunder 
søkte fra båt og de resterende 5 

søkte med svømmende hunder.  
Det gikk veldig fint og alle fikk gode 
økter med hundene. Utpå dagen 
skulle vi ha et praktisk og ukjent 
opplegg. Da kom også en av våre OL 
og skulle være i ko. Det ble laget en 
søketeig som hundene i båten skulle 
søke etter. Det viste seg at objektene 
ikke var helt skjulte, de beveget seg 
opp mot vannoverflaten pga for  
dårlige «festelåser» og litt andre  
omstendigheter, så det ble ikke  
helt ukjent for hundeførerne. Men 
hundene så ikke objektene før de  
var ganske nært.  
 
Vi laget etterpå en ny oppgave, der  
vi klarte å skjule objektet bedre. Det 
var ukjent hvor objektet lå, kun en 
avgrensing av "teigen". Objektet var 
et stykke ned i vannet, så ingenting 
kunne ses. Det var spennende å gå 
med båten og vente på at Emma 

skulle reagere. Ville hun reagere? 
Ville jeg tolke det rett? Osv, osv, 
mange spørsmål.  
 
Vi hadde søkt fram og tilbake mot 
vinden ei stund da plutselig Emma 
reagerte med å kaste seg lengre ned 
mot vannet. Det var ingenting rett 
under, som jeg kunne se, men 
merket punktet på gpsèn og ift "ting" 
på land, så jeg skulle huske hvor det 
var. Fortsatte søket og etter en stund 
kom det en markering til. Merket på 
ny på gpsèn og i hodet hvor dette 
var, fremdeles kunne jeg ikke se noe.  
 
Men på gpsèn så jeg at mellom de to 
punktene og land, samt yttergrensen 
på teigen og ved å ta hensyn til vind-
forholdene, så var det et område 
som jeg mente var aktuelt å  
avgrense søket til, ivertfall i første 
omgang. Vi beveget oss med båten, 

mot vinden, inn i dette avgrensede 
området og etter en liten stund, fikk 
Emma en ny markering og denne 
gang så jeg objektet like under oss. 
Belønning i båten og jeg fikk tak i  
objektet så fikk hun dra litt i den 
også. Kjempenyttig erfaring og nå er 
jeg tryggere på hvordan vi kan jobbe 
i båten.  
 
 Da var helga plutselig over og vi var 
enige om at det hadde vært en veldig 
nyttig helg. Nå har vi 5 godkjente 
hunder som på leteaksjoner vil være 
noe mer erfarne i forhold til søk i 
vann enn de var før helga, og det kan 
jo ikke være annet enn veldig bra! Og 
jeg håper at flere ekvipasjer under 
utdanning også vil delta på vann-
treningene framover, slik at når de 
godkjenner har de allerede denne  
erfaringen med seg!  
  

Gro Elin og Scott

Hjelperne er klar på stranda

Sporlogg ukjent oppgave, Tone og Emme
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Gry og Silje
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The course was based in Tyin, File-
fjell, a small ski area two kilometres 
South of the main Oslo to Bergen 
road ( the E16 ) approximately  
mid way between the two cities.  
I flew into Oslo Gardermoen with 
Norwegian Air. The 272 kilometre 
journey to Tyin, Filefjell took four 
and a quarter hours , the slow  
progress being a reflection of the 
amount of snow rather than the 
condition of the road. Tyin, as it is 
referred to locally, is a small, three 
lift, ski resort on the southern edge 
of the Jotunheimen National Park. 
Local facilities are limited but 
sufficient - there is a small super-
market, hotels and bar, a filling 
station and a couple of sport shops 
with ski hire. The course was based 
in the Tyin Filefjellstuene complex. 
Meals and lectures were delivered  
in the main building with 
accommodation for the staff and 
candidates being in small cabins 
within the grounds of the resort, the 
actual boundaries of which were 
hard to define due the one plus 
metres of snow which covered the 
whole area. 

   

Norske Redningshunder. 
My hosts for the trip were Norske 
Redningshunder ( literally 
Norwegian Search and rescue  
Dogs) or NRH to use their own  
abbreviation. Founded in 1956 by 
Kaare Skalstad, the first course was 
for seven dogs which were trained 
principally for avalanches and the 
association was named accordingly. 
As the association grew so did their 
remit and the name was changed in 
1992 from Norwegian Avalanche 
Dogs to NRH to reflect the broad 
spectrum of searches the NRH 
undertake. NRH now has three main 
operational areas – Wilderness 
(included tracking and searches in 
Urban areas) Avalanche and Disaster 
search. NRH has 1600 members, 

1000 dogs in training and 350 dogs  
on the call out list. Of the later,  
136 are Avalanche trained. The  
association has approx 480 - 500 call 
outs per annum, most of which are 
of a resilience nature, though 40 are 
avalanches. Avalanche dogs take 
minimum 2 years to train and are 
expected to have a working life of 
between six and seven years. 
 
As is to be expected of an  
organization of this size, the 
structure of the training scheme  
and the assessment process is quite 
rigid and an aspirant dog handlers’ 
progress is recorded through a log 
book system. The organization is 
divided in regional groups, most  
of which have more members than 

Norske Redningshunder Avalanche Training and Assessment 

                                   Tyin, Filefjell, Jotunheimen. 10-17 March 2018

SARDA Scotland ( currently at 21 
dogs on the call out list.) Dog hand-
lers are drawn from canine training 
clubs as opposed to MRT’s.  This is 
not the cause for alarm as would be 
the case in the U.K. when you bear  
in mind that the average Norwegian 
has an affinity with the outdoors  
that is the preserve of the few in our 
country. They are, however, vetted  
at an early stage of their training. 
With his background the NRH see  
an interesting range of dog breeds 
presented for assessment. The  
most common breed are German 
Shepherds, different Retrievers 
(Golden, Labrador and Flat coated) 
and Belgian Malinois but there were 
also Rottweilers, a Schnauzer, a 
couple of Boxers ( really! ), a Spaniel 
and, thankfully, a brace of Border 
Collies. 
  
 As an association the NRH is very 
disciplined and instructors were 
shown great respect by aspirants.  
I witnessed several handlers fail  
assessment and they did so with 
great dignity which impressed me 
considering the stress they were 
under. As a group of strangers they 
were incredibly supportive of each 
other. I was invited to the evening 

instructors meetings and I was  
impressed the first evening when the 
lecture was not on assessing dogs, 
but on how to treat candidates, the 
final slide reminding instructors that 
the candidates were their peers. The 
lecture was unnecessary -  as the 
week progressed it was obvious that 
this attitude is ingrained within the 
NRH - a reflection of Norwegian 
society as a whole perhaps.  
Interestingly, 70% of the handlers 
were female, though the most of  
the instructors were males. The age 
range was spread evenly from early 
twenties upwards, which ensures  
the NRH a promising future.  
 
Tyin Assessment  
 
The course was a combination of  
assessment and training, for dog 
teams from Southern Norway.  
There were also two handlers from 
Sweden, who lived and worked close 
to the Norwegian border. There was 
a concurrent course for Northern 
Norway which had a further 35 
candidates. I have not included a 
copy of the weeks timetable, one, 
because is very complicated ( 14 
pages long ) and two, it is in 
Norwegian. 

Tekst og Foto: Tom Gilchrist.

Tom Gilchrist: med hunden hengende  
på siden, se side 42
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There were 55 dogs under assess-
ment at four levels as well as 10 
trainee instructors, 3 instructor 
students and 1 extra in staff working 
the course with observers from  
Iceland, SARDA Lakes, Poland and 
myself from SARDA Scotland. In 
addition to the people working at 
Filefjellstuene with housing and 
food. 
 
The training areas used lay on the 
Filefjell plateau to the South of the 
resort - access out of the valley onto 

the plateau was by Ski-doo, and 
once there the alpine scenery of the 
Smorstabbtindan  and Stolsnos  
massifs and the beautiful Falketind 
to the North provided a stunning 
backdrop. Movement on foot on the 
plateau was only possible by ski or 
snowshoe. Local groomer drivers 
had created five artificial avalanches 
on and around the slopes of 
Borrenose (1297mtr ) which were 
very cleverly concealed from each 
other. There had been little wind for 
the previous three to four weeks 
which had produced a very light and 
loosely consolidated snowpack. I 
dug sample pits in various sites but 
took the middle of a frozen lake as 
my test pit which showed a snow 
depth of 1.7meters. Away from the 
ice, a pit with an Easterly aspect 
showed a frightening temperature 
gradient of 8 degrees. This stabilised 
to a more acceptable 4 degrees over 
the course of the week when the air 
temperature dropped from -12’c to -
24’c and light wind developed. 
My main interest was in the density 
of the snow rather than the layers 
within it : the density of the 
snowpack dictates the dogs ability to 
find scent rising within it. At one site 

with a Northerly aspect I did find  
the remains of column crystals close 
to the ground and there was a 
predominant harder  (3-4) layer at 
the mid point of the snowpack. Even 
after the snow had been moved,  
the density remained light by 
comparison to the West Coast of 
Scotland. Samples taken from 
avalanches on Beinn a’Chourin  
the week prior to going to Norway 
weighed in at a hefty 640 grammes a 
litre representing a 60% density with 
a hardness of 4, compared to 32% / 
hardness 2 in Norway. Fresh snow on 
two consecutive, windless days in 
Tyin  weighed in at an astonishing 
13% . 

Whilst Tyin may lie in the heart of the 
country it is only 30kms from the 
Eastern end of the Sognefjorden, 
Norway's longest fjord, so it could  
be argued that the snowpack is  
influenced by the sea and that the 
snowpack may be even less dense 
further inland. Subsequently, 
avalanche survivability in Norway is 
taken as two meters, as opposed to 
1- 1.5mtrs in the UK and training is 
geared accordingly, with volunteers 
being buried up to two and a half 
meters below the snow. 
  
 
Bearing in mind the background of 
most of the handlers, there was a 
large element of instruction on the 
course as per ICAR guidelines, and 
follows an itinery similar to SMR’s 
Companion and Avalanche Rescue 
courses. Part of the instruction in 
avalanche awareness was delivered 
by a local guide who instructed for 
three days of the course. Whilst their 
instruction follows the proscribed 
ICAR guidelines I was surprised to 
learn that the Norwegian Avalanche 
Information Service is very much  
in its infancy and they have no 
equivalent guidelines to our 3 x 3 
model. The ‘journey’ element of 
their training was on skis and 
involved climbing Skorsnose  
( 1453mtr ) a hill to the North of  
the resort, which meant a downhill 
ski back to the lodge through 
champagne powder. How one suffers 
for our science…. 
 
There are three classes of dog in the 
Norwegian system : A, B and C, A 
being the higher level and the only 
grade to be on the call out list. A 
fourth group of dogs , refered to as 
the High Mountain Group, was  also 
present .These were Grade A dog 
teams whom I would class as an 
advanced skills level group, which, I 
understand, was not being assessed. 
The training scheme is less flexible 
than SARDA Scotland’s and it is 

necessary for handlers and dogs to 
pass through the C and B training 
and assessment prior to training and 
being assessed as an A dog team. 
The result is that it can take up to 
four years to produce an avalanche 
dog. However the standard of these 
dogs is astonishing  - I witnessed one 
dog search an avalanche area  
looking for five puffs of human 
breath blown into the snowpack via 
a plastic tube, which it found. Grade 
C dogs search for bodies buried with 
min 0,5 mtr of snow above them, 
Grade B min 1mtr and Grade A min 
1,5mtrs of snow above. Surprisingly, 
there was no requirement for the 
dogs to find, or indicate on, objects 
and blue flags were not marked with 
a dog symbol. Dog were not worked 
behind the probe lines or used as 
safety back up either. Dog indication 
on buried victims is by digging or 
speaking, victims partly buried or on 
the surface is either by bringsel - a 
tube the dog carries round its neck 
which it presents to its handler in its 
mouth when it has found, or by 
speaking vocally, compared to the 
majority in Scotland. With the 
casualties buried so deep, the dog 
doesn't get a contact reward with 
the body and has to make do with 
praise from the handler before 
moving to cover the rest of the area. 
Confirmation of the find is not given 
to handler until the de-brief at the 
end of the search. 

Methodology 
 
The methods used to train dogs by 
NRH are more subliminal and less 
directional than those used in Scot-
land using the dogs’ instinct more 
than their sense of obedience,  
especially during the early stages. 
Avalanche training does not follow 
the four stage methods used at 
home, but starts with burials from 
day one. Progress is slower than our 
methods but the results are impres-
sive. At the band B and C levels 
which I observed the dogs scored 
very close to 100% finds. Compared 
to our dogs, they do a lot of training: 
30 burials is considered a minimal 
for each dog between training levels 
and talking to handlers on the 
course, double this is closer to the 
norm. The dogs have smaller areas 
to cover, granted, but the standard 
that they work too is very high. 
Handler body language is used more 
to than commands to control the 
dogs which, though it comes with 
experience in our association it is not 
proscribed from the beginning. In 
our defence, there are dogs within 
SARDA Scotland at present which 
would have held their own at Tyin, 
even more so when you consider 
that our dogs are not specifically 
avalanche trained but general 
purpose dogs. I also feel we use our 
dogs more creatively finding articles, 
working behind probe lines and in 
trenches, than the Norwegians. 
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to had little experience of taking 
their dogs in helicopters. As I 
mentioned earlier, there is no single 
standard NRH harness and if dogs 
are winched it is the aircrew who 
provide the harness and rig the dog 
for winching.I gather this is quite 
time consuming, especially if being 
winched into the aircraft as this 
means a crewman has to be winched 
down to prep the dog. I hope our  
on- going consultation with Bristows 

regarding best practice for winching 
dogs doesn't go in this direction….. 
 
Thanks 
 
Foremost I must thank SMR for  
funding my trip, with particular 
thanks to Jasmine and Moira for 
smoothing the way financially, to 
Damon for presenting my case and 
to Ken and the rest of the Avalanche 
Working Group for supporting my 

application. To Kev for the kind 
words of encouragement and 
support. At home my family get the 
Big Medal of Support and I would 
like to thank my employer, Don Hind 
for not only giving me the time off 
but for paying me in my absence. 
In Norway my thanks go to Knut for 
inviting me in the first place and 
being such a considerate host, to Tor 
and Rolf for taking me under their 
wing when I hadn’t a clue what was 
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going on and to the course 
candidates and instructors who  
were the friendliest group of folks  
I have ever met. Thanks also to the 
NRH administration in Oslo for all 
their patience. My parting words to 
the assembled company in Tyin were 
to treasure Norske Redningshunder 
because it is something very special. 
I feel privileged to have shared a 
little bit of it, even if only for a short 
time. 

Other Observations 
 
The reality is that there are very few 
dogs in Scotland that are regularly 
used in avalanches, but there is the 
possibility of an avalanche in every 
region of Scotland. So really, we 
must give all our dog handlers the 
option of gaining the tools and train-
ing to be able to work in avalanches. 
Looking at the Norwegian model, we 
could be more formal in our training 
methods to create a more structured 
training scheme, in the same way 
SMR has aligned themselves with 
ICAR and that SARDA Scotland 
already has done regarding 
avalanche awareness. 
There is a lot we could learn from 
NRH and the best way to do this 
would be to send handlers with their 
dogs to courses such as the Tyin 
week. However, apart from being 
impractical it would be prohibitively 
expensive. Something that we 
should consider within SARDA  
Scotland is bringing NRH instructors 
to Scotland, even for a long week-
end, to help us consolidate our 
winter training and help us “see  
ourselves us others see us…”  
We must recruit more members. The 
even spread of age groups within 
NRH not only guarantees its future 
but allows a constant range of skills 
and experience  and gives it their  
organisation vitality and a very 
positive attitude. Whilst we have a 
skilled and experienced team it is 
moribund and needs new members. 
The Norwegians are very good at 
looking after their dogs in foul and 
cold weather and we should 
examine the Norwegian system of 
using bags to protect their dogs 
when they are not working. 

Observations 
 
Search techniques used by NRH and 
not by SARDA Scotland included: 
Searching from skis and skidoos, 
working dogs on steep slopes with  
a rope back up, working dogs in 
tandem and abseiling with dogs.  
The latter proved to be interesting 
experience and I think the technique 
used in Lochaber to move dogs 
around the hill using ski tows and  
to abseil was a less cumbersome 
system than the NRH method.  
The handlers used industrial type 
harnesses that placed the dog in 
front of the handler rather than to 
one side as the photo shows. NRH 
handlers wear Hi-Viz vests with 
pockets for leads, radios and even 
shovels, but they were a pain when 
folks were abseiling because of the 
risk of them getting caught in the 
abseil device.  
 
The use of ski pole mounted slope 
angle gauges to assist avalanche risk 
is very simple and clever. Next year's 
gear allowance... 
 
There didn’t seem to be a standard 
NRH harness but I did see one 
harness that was similar to ours that 
had a bridle on the leg loops that 
prevented them from coming off - 
something that has to be  
investigated by SARDA Scotland  
and taken to the manufacturer.  
 
It would seem that the Norwegians 
do not use helicopters to the same 
degree as we do in Scotland, largely 
thanks to the prolific availability of 
skidoos (and the snow to run them 
on ) and most of the handlers I spoke 



We need to be more proactive in  
promoting ourselves. NRH have a 
developed corporate image and are 
held in high regard by Norwegian 
society and I think as an association 
we don’t sell ourselves very well. 
 
My visit to Norway as an observer 
was not , I am pleased to say, a one 
sided affair and I was able to make  
a contribution to the course 
particularly with regard to rope work 
and avalanche rescue, and I also 
delivered a lecture on different ways 
of using dogs in avalanches which  
I illustrated with a pictures from 
Scottish avalanches . To me, the  
benefits of aligning ourselves to 
Norske Redningshunder on a basis  
of a mutual skills and information 
exchange would far exceed the sum 
of its parts not only for SARDA  
Scotland but Mountain rescue in 
Scotland as a whole. I think we 
should use every opportunity to 
secure funding to allow this to 
happen, and as an association, 
SARDA Scotland should campaign  
to allow the free flow of service dogs 
between Norway and Scotland. 
  

Post Script 
 
My original intention was to take  
my dog to the course with me. In 
retrospect it was better that I didn't 
because I had the freedom to move 
from group to group and I leaned 
more as a result. Norwegian Air had 
agreed to fly my dog, free of charge, 
in the cabin to Oslo. Service dogs 
throughout Europe and Scandinavia 
travel like this daily, the only 

requirement being that the owners 
give the airlines 24 hours notice and 
the dog complies with the Pet Pass-
port scheme. UK Border Control 
were happy to have her accompany 
me through security and 
ExtraodinAir had agreed to read the 
dogs chip and process her departure 
and arrival as per the Pet Passport 
Scheme. However, The Department 
for Food and Rural Affairs (DEFRA) 
intervened via ExtraodinAir and 
declared that my dog would only be 
allowed back into the UK if I crated 
her and flew back via Heathrow.  
I would also have to pay a landing 
fee of £350.00. 
The Scottish Government’s Dept for 
Rural Affairs tried to appeal on my 
behalf to no avail, Westminster MP 
Iain Blackford raised the question in 
Parliament and Michael Gove replied 
on behalf of DEFRA basically telling 
me to get stuffed. I intend to pursue 
this matter further…...   
 
 
Tom Gilchrist. 
April 2018. 
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Kari Olli Helgesen, veterinær og 
Anna Bjurgård Compton, etolog og 
atferdskonsulent. Begge er tidligere 
hundeførere. 
 
Da vi startet å trene i NRH for 
omtrent 10 år siden, tok det ikke 
lang tid før vi ble introdusert for 
natoløkka. Seinest i år har vi snakket 
med NRH-ere som på kurs i NRH-regi 
har fått opplæring i bruken av den 
samme løkka. Til de som ikke 
kjenner konseptet er det å slå en 
løkke på lina rundt buken til hunden. 
Dermed får hunden et press mot 
buken hvis den drar i lina og presset 
opphører når den slutter å dra. I 
NRH-sammenheng brukes natoløkka 
typisk for å roe ned hunden og få den 
til å dra mindre i lina når den sporer. 
 
Når du skal lære hunden din noe  
må du velge en treningsmetode. 
Aversive metoder er å bruke noe som 
er ubehagelig for hunden for å lære 
den det du vil. Det kan enten 
være ved å påføre den et 
ubehag når den gjør noe 
uønsket eller det kan 
være å fjerne et ubehag 
dersom den gjør noe  
ønskelig. For at aversive 
metoder skal virke må de 
være så ubehagelige for 
hunden at de ønsker å unngå 
ubehaget. 
 
Dette er et landskap vi som hunde-
trenere etter dyrevelferdsloven har 
begrenset spillerom innenfor. Det 
står i §26 at dyreeier under trening 
av dyr, skal påse at dyret «ikke med 
hensikt påføres frykt, skade eller 
unødige påkjenninger og belast-
ninger». På sine nettsider har 
Mattilsynet gitt noen føringer til 
hvordan dette skal tolkes. Der skriver 
de blant annet at de vurderer «å 
bruke utstyr på en måte som påfører 

hunden frykt, skade, smerte eller 
andre belastninger, for eksempel feil 
eller uvettig bruk av pigghalsbånd 
eller strupehalsbånd» som brudd på 
denne paragrafen. Hvorvidt bruk av 
natoløkke er innenfor lovverket er 
imidlertid ikke eksplisitt beskrevet.  
 
Dersom vi definerer bruken av 
natoløkke til ikke å innebære frykt 
eller påfører skade, må en videre 
vurdere om det en påkjenning eller 
belastning på hundens kropp å få en 
tauløkke strammet rundt magen og 
om det i så fall er nødvendig å bruke 
metoden. Dersom vi går ut fra at 
bruk av natoløkke er innenfor  
lovverket, kan en videre spørre seg: 
Er det innenfor våre etiske grenser å 
bruke metoden, gir metoden ønsket 
virkning, har bruken noen  
bivirkninger og finnes det 
alternativer?  
I tillegg 

bør en 
vurdere om 

treningsmetoden kan 
være helseskadelig for hunden. 

Buken inneholder flere vitale  
organer som kan skades ved store 
traumer fra f.eks. fall eller påkjørsler. 
Muligens er det presset natoløkka  
utgjør på bukorganene ikke stort nok 
til å skade indre organer. En mindre 
skade en kan tenke seg vil kunne 
oppstå er klemskader i hud og 
underliggende vev.  
 
Hvis grunnen til å bruke natoløkke  
er at en har anskaffet en hund som 
er for sterk, så man ikke fysisk klarer 
å holde igjen hunden og alle andre 

metoder er prøvd og forkastet: Er det 
da innenfor ens egne etiske grenser  
å ty til natoløkka? Og hvis grunnen  
er at hundens grunntrening har gjort 
at den stresser så mye i sporet at  
den ikke klarer oppgaven: Er det da 
innenfor ens etiske grenser å roe den 
ned ved å gi den smerte å tenke på?  
 
Grunnen til at vi får effekt av å bruke 
natoløkka er at læringsprinsippene 
virker: Hvis straffen er sterk og presis 
nok, vil hunden unngå det den blir 
straffet for. Det fordrer imidlertid 
først at man påfører et stort nok  
ubehag første gang. Ofte ser man  
at hunder venner seg til  
ubehaget og kun 
slipper opp  
 

 
midlertidig 

når ubehaget blir for 
stort. Det fordrer også at 

hunden forstår at det er trekking i 
lina den blir straffet for og ikke det at 
den går spor. Straff forteller kun hva 
hunden ikke skal gjøre, den gir ikke 
informasjon om hva den skal gjøre. 
Om hunden forstår at ubehaget  
oppstår fordi den trekker, så gir det 
likevel ikke hunden informasjon om 
at det er å gå i slakk line som er den 
ønskede atferden. Hunden kan like 
gjerne tro at det er sporingen som er 
feil atferd, eller det å stå i ro som er 
korrekt atferd. Skulle alt klaffe og 
hunden oppfatter at ubehaget betyr 
den skal gå spor i roligere tempo for 
å holde linen slakk, så vet vi likevel 
ikke hvor ofte, til hvilken grad og 
hvor langvarig natoløkka virker på 
den uønskede atferden. Som for det 

meste innen hundetrening er det 
eksakte svaret uvisst og vi må basere 
oss på erfaring hos instruktører og 
hundetrenere og anekdoter om 
enkelthunder.  
 
B. F. Skinner, læringsteoriens far, 
mente at det å påføre ubehag som 
læringsmetode var sannsynlig å kun 
gi midlertidig effekt og at det hadde 
ofte flere uønskede konsekvenser. 
Den midlertidige effekten har å gjøre 
med at alle dyr lærer via én av    
                tre veier;  

konsekvens, 
assosiasjon 

eller  
 

 
 
 

observa-
sjon. Assosiasjon 

har en tendens til å være 
         uforutsigbar. Den baserer seg  
på hva individet har av tidligere  
erfaringer.  Hunder er optimister som 
dyr flest og når ubehaget forsvinner 
så svekkes også assosiasjonen, 
dermed må hunden minnes på  
ubehaget jevnlig for å vedlikeholde 
ønsket atferd. Det kan sammenlignes 
med å kjøre for fort og få bøter. Vi 
bremser ned der er det en fotoboks, 
eller der vi vet det ofte er radar- 
kontroll. Politiet ønsker at vi skal 
skjønne at å kjøre fort er feil atferd, 
men det som ofte skjer er at det  
kun påvirker atferden der vi har  
assosiasjoner at atferden kan få  
konsekvenser. Overført til hundene 
våre og bruk av natoløkka, vil det  
si at når vi tar bort natoløkka vil 
hunden igjen etter en tid dra i lina 
for å få spore raskere.   
 
Aversive metoder kommer som sagt 
ikke uten bivirkninger. I bruk av 
natoløkka er det positiv straff (påføre 

ubehag rundt buken for å svekke 
sannsynligheten for atferden trekk-
ing) og negativ forsterkning (øke 
sannsynligheten for å gå i slak line, 
ved å fjerne ubehaget rundt magen). 
Begge disse straffer hundens initiativ 
og forsterker en mere passiv atferd. 
En av mange mulige bivirkning er tap 
av initiativ, da det initiativet hunden 
hadde til å løse oppgaven på raskest 
mulige måte har resultert i ubehag.  
I sporgang er vi helt avhengig av  
at hunden tar initiativ og finner  
løsningene, da vi ofte ikke vet hvor 
sporet går. Man kan også forsterke 
atferd man ikke ønsker, f.eks. kan 
man forsterke skinnsporing ved at 
lina blir slakk når hunden ikke er  
i sporgata, fordi hunden da ikke har 
like stor grunn til å trekke. Et annet 
problem for oss er at aversive 
metoder kan gjøre at belønningen 
mister verdi. Hvis det blir viktigere 
for hunden å unngå ubehaget  
enn det er å jobbe for å oppnå  
belønningen, vil motivasjonen for 
oppgaven kunne falle.    
 
For å roe ned hunden i sporet finnes 
det flere alternativer til natoløkka. 
Først er det viktig å se på hva som  
utløser atferden å trekke og hvilken 
konsekvens som forsterker atferden. 
Trekkingen kan være et symptom på 
hundens stressnivå. Pavlov sitter  
alltid på skuldrene våre når vi trener. 
Når vi lærer inn en atferd med  
konsekvenser som f.eks. «følg spor 
så får du ballen din», så får vi også 
med emosjoner og et gitt stressnivå 
på kjøpet. Dette er den delen som 
må tas tak i. En ivrig hund tyder 
på en hund som har lyst til å løse  
oppgaven, og det ønsker vi å  
beholde. Dette kan en bruke til sin 
fordel ved å sette betingelser til at 
hunden kan få løse oppgaven; bare 
hvis den går rolig får den gå videre. 
Ett annet alternativ er ved å gjøre 

sporet vanskeligere, så blir den  
nødt til å slå ned tempo for å løse  
oppgaven, da for rask og stresset 
sporgang vil her gjøre at hunden 
mister sporet. NRHs mange flinke 
hundetrenere og instruktører vil  
helt sikkert kunne fylle på lista over 
alternative løsningsforslag.  
 
Når bruk av natoløkke fortsatt læres 
bort i NRH-regi av erfarne NRH- 
instruktører er det med på å  
alminneliggjøre og ufarliggjøre 
bruken. Dermed kjenner kanskje ikke 
den enkelte et selvstendig ansvar for 
videre vurderinger av metoden. De 
som lærer bort denne bruken kan  
ha gjort sine vurderinger for mange 
tiår siden med annen kunnskap om  
innlæring, andre etiske normer  
og annet lovverk enn i dag.  
 
Vi mener at enhver som vurderer å  
ta i bruk et treningsverktøy som 
påfører hunden smerte må gjøre en 
selvstendig vurdering av om det er 
det rette valget. Til det trengs det et 
kunnskapsgrunnlag, som vi håper 
denne artikkelen kan bidra til i seg 
selv og som inspirasjon til å lese mer 
om læringsteori. Vi mener videre at 
NRH som organisasjon bør ta et valg 
om at bruk av natoløkke ikke skal 
være en treningsmetode som læres 
bort på NRH-kurs eller brukes på  
organiserte NRH-treninger.  
 
Kilder: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/ 

2009-06-19-97?q=dyrevelferdsloven  

 

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold

/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/trening_ 

av_hund__hva_er_lov.16447      

 

Skinner, B. F. (1953) Science and Human  

Behavior. New York: Macmillan 

Skal vi la natoløkka leve?

Tekst: Kari Olli Helgesen og Anna Bjurgård Compton
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besto av medlemmer av rottweiler-
klubben og ildsjelene i «foreninga» 
som det het den gangen. Her var 
Bjarne Isachsen, Terje Østlie, Rolf 
Olsen, Ole Hartmann, Nic. Prebensen 
samt undertegnede og mange flere 
som jeg ikke husker navnet på. Den 
gang var Terje kontaktmann for FNL 
(Foreningen Norske Lavinehunder)  
i Oslo-området. På den tida var  
organisasjonen ikke så utbygget  
som nå. Det var kun et hovedstyre 
med kontaktmenn ute i distriktene. 
 
Terje har bredt erfaringsgrunnlag 
gjennom et langt «hundeliv». Det 
startet med at han var hundefører  
i Forsvaret, og etter endt tjeneste 
der,  var han i vakttjenesten med 
hund på Kolsås. Fra 1975 ledet han 
hundetjenesten på samme sted. 
 
Han har også jobbet på Forsvarets 
Hundeskole i Drøbak, vært fag- 

konsulent i Forvaret og har vært på 
flere oppdrag internasjonalt, blant 
annet i Libanon og Bosnia. 
Terje har også vært engasjert i den 
«sivile» hundetjenesten, og både han 
og Inger har dømt brukshundprøver  
både i Norsk Mesterskap og i Nord-
isk. 
 
Terje har vært medlem av  
Foreningen Norske  Lavinehunder 
(som det het den gang) siden 1976 
og tok sin instruktørutdanning i 
1978. Han har vært instruktør og 
dommer  utallige ganger, både på  
og utenfor hovedkursene. Alle i NRH 
vet jo hvem Terje Ø er! 
 
Det bør også nevnes at Terje var  
en av initiativtagerne til «The 
Challenge», en konkurranse der vi vel 
kan si at «eliten» av brukshundfolket 
konkurrerer. Konkurransen vokser år 
for år og har kommet for å bli. Når 

Et par mil sør for Elverum ligger 
Østlies Hundesenter. Et sted mange 
av våre medlemmer har vært og fått 
verdifull hjelp og øket innsikt i sitt 
forhold til - og i sitt arbeide med 
hund. Men også Norske Rednings-
hunder har innsett muligheten for  
å øke kompetanse og innsikt og har  
i så måte benyttet seg av Inger og 
Terje Østlies bistand gjennom kurs 
og samlinger for instruktører og  
A-hundeførere og til gjennomføring 
av deler av instruktørutdanningen. 
Dette har utvilsomt løftet det faglige 
nivået betraktelig. 
 
Redaktøren har i mange år registrert 
at flere og flere har benyttet seg av 
kompetansen til Inger og Terje, men 
har aldri selv vært der – før nå! 
 
Selv ble jeg kjent med Terje allerede 
på slutten av sytti-tallet, gjennom 
trening i et brukshundmiljø som 

Østlies 
Hundesenter

Tekst og foto: Terje Johansen
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man ser på øvelses-innholdet, må 
man kunne si at nivået er svært 
høyt. 
 
Inger har også bred erfaring fra det 
norske brukshundmiljøet og har 
tatt den utdanningen det er mulig å 
få, gjennom NKK. Og har, og har 
hatt flere verv både i NKK og NBF. 
Hun er lærer av yrke, men er nå på 
full tid sammen med Terje på 
hunde-senteret. De daglige instruk-
sjonsoppgavene ved hundesenteret 
deler de på. 
 
Østlies Hundesenter ble til, allerede 
i 1999. Da kjøpte Inger og Terje 
stedet for en kvart million kroner. 
Men den gang var stedet i en ikke 
helt god stand, ikke innlagt vann, 
ikke strøm, med utedo og en  
bygningsmasse som trengte 
«hjelp». Over tid har de også 
ervervet skogsområdet rundt  
på ca. 54 mål.  

Siden starten har de investert og  
satt opp flere flotte, laftede hytter for 
overnatting, og utvidet «hoved-
huset» med ei koselig kjellerstue 
med bar, og moderne under- 
visningslokale vis-à-vis. Innlagt vann 
og strøm over alt, i en standard som 
fremstår av det moderne slaget. 
 
Ikke nok med det: det er et utrolig 
flott treningsterreng rundt stedet, 
med furumoer som en stakkars 
vestfolding kan misunne dem. De 
har også bygget opp en flott 
testbane, samt at en stor og velpleiet 
lydighetsbane omkranser stedet. 
Jeg hadde hørt at de hadde etablert 
et flott sted, men ikke ante jeg at de 
hadde fått til så mye. Imponerende, 
rett og slett. 
 
Redaktøren takker for opphold og 
innsikt og ønsker dem begge lykke  
til videre. 
 
Terje Johansen 
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Nye utfordringer venter. For min 
egen del har dette vært et mål i det 
fjerne siden mai 2015. Jeg var på  
en øvelse i Elverums dype skoger. 
Tilfeldigvis uten hund, som hadde 
ødelagt en klo. Dit reiste jeg for å 
være figurant og observere trodde 
jeg. -Møtte opp tidlig i Ulvådalen,  
avslappet og helt uten forvent-
ninger. Uten hund var det lett å  
si ja til å være OL på øvelsen, uten 
dekning på nødnett og lite øving 
med Bacecamp ble det meste styrt 
med kart penn, papir og hukom-
melse på hvem som var hvor. Slik 
skulle denne dagen plante et nytt 
spire om en dag å bli sertifisert OL. 
Så når jeg i mellomtiden har rukket 
å bli tidligere hundefører var tiden 
inne for å gjøre et forsøk på nå 
målet som sertifisert OL på HKSN 
2018. 
 
På OL kurset skulle vi lære å plan-
legge og lede en leteaksjon. Før  
oppmøte på Sæter var det en solid 
forstudiepakke som var lagt ut på 
fellesområdet for kurset på Share-
Point. Det som klart var en fordel 
var å sette seg inn i «Nasjonal 
Veileder for Redningstjenesten.  
Søk etter savnet person på land».  
I denne ligger dagens fundament  
i hvordan enhver leteaksjon skal  
organiseres, ledes og gjennom-
føres. Her blir man kjent med  
«Sykkelhjulmodellen» og 
terminologien som hører til.  

Oppakkingen var klar: pc, ladere, 
vest, nødnett-terminal og GPS. 
Hunden og hundeutstyr ble igjen 
hjemme for første gang. Likevel  
kilte litt i magen på tur til hovedkurs 
på Politihøgskolens kurssenter i 
Kongsvinger i år. En god gjeng 
spente OL-spirer møtte instruktørene 
søndag. En del av gjengen på 16 
hadde OL-status, men manglet kurs. 
Noen var nybegynnere, inkludert 
meg. I tillegg hadde vi tre deltakere 
fra våre viktige samarbeidspartnere. 
En fra Norsk folkehjelp, en fra Røde 
Kors og en hundefører fra Politiet. En 
uke på OL-kurs er aldri latmannsliv.  
 
Mandag og tirsdag var proppet med 
teori med innslag av samarbeids-
øvelse som gikk ut på bygging av 
høyeste tårn på 20 minutter i 
grupper. Materialet var marsmellows 
og spagetti. Forstudiepakken med 
noen hundre sider var skummet 
igjennom, men det var på ingen 
måte uten svette og slit i topplokket 
å jobbe seg igjennom case på  
case med god strategi, alene og  
i samarbeid, med forankring  
i teoriene om ledelse, HMS og savnet 
profiler. Det var på tide å komme seg 
fra EDB til SharePoint i den digitale 
verden. 
 
På onsdag fikk vi testet oss mer 
praktisk ute. Første case var ved  
festningen hvor vi parvis fikk prøvd 

Tekst: Siv V. Andersstuen, ny operativ leder i NRH. Foto: Stig Mebust

Samarbeid er nødvendig  
i alle ledd  

i redningsaksjoner 
          En rapport fra operativ leder-kurs HKESN 2018 

Selv med litt stress, var det mye smil og 
moro i løpet av uka. Hege Bommen klargjør 
et søk ute i et skogsområde.

En smilende Kent Rabben, beredskaps-
ansvarlig i Agder.

For første gang var det med eksterne 
deltakere på OL-kurset, både fra Røde Kors, 
Norske Folkehjelp og Ellen Nordby fra 
politiet.



En stor del av kurset tilbringes ute, enten i skogen eller i mer 
urbane strøk. Her fra oppsummering etter en av de mange case-
oppgavene som ble kjørt. (F.v.: Stig Wølstad-Kundsen, Hege 
Bommen, Karin Helene Olaussen, Ivar Windju, Leif Gulstein og 
Charles Johnsen.

Siv og Tom Hjemsæteren under en case-
oppgave på Kongsvinger festning.

oss. Det er mye som skal gå fort  
med planlegging i Basecamp, 
risikovurdering, loggføring og 
taktikk. Andre case var ved  
Langeland skole. Her møtte  
første hundefører oss, og vi skulle 
planlegge videre taktikk og søk ut  
i fra det som var gjort før vi kom. 
Tredje case var en kjærkommen  
is-pause. Dagens siste case var på  
industriområde SIVA. Her fikk Hege 
og Trond kjørt seg i OL-rollen, med 
hundeekvipasjer de ledet. Vi andre 
var figuranter og observatører.  

Torsdag var som det pleier øvelses-
dag. Delt inn i nye lag fikk vi testet 
oss skikkelig i tre caser, både i 
terreng og urbant. Vi fikk testet både 
det å komme først og ha mange 
hundeførere som sto og trippet etter 
oppdrag og å komme etter å starte 
oppnøsting av hva som er gjort, og 
lede søket videre. I mellom casene 
jobbet vi kontinuerlig med 
evaluering og forbedringspotensialet 
til neste oppdrag. Siste «alarm» gikk 
litt etter 21.00. Så ved innrykk var 
det svarte natta.  

Fredag var fokus å håndtere media 
og kunne nødnett med Gateway/ 
Repeater. Tid for repetisjon og nye 
caser. Søkelys på å få fart på det  
tekniske og få gjort planlegging, 
risikovurdering og loggføring riktig. 
Repetisjon oppgaver med inn-
levering som avslutning på kvelden. 
«Knappelering» med IPP, UTM, sti  
og flanke, «hurtig søk». Tenk smart! 
Teigen er vår, den er ikke min.  
Samarbeid er nødvendig i alle ledd  
i redningsaksjoner. 
 

Lørdag var eksamensdag «Puh!». 
Startet med to timers skriftlig før 
overhøring. Til slutt fikk vi  
tilbakemelding enkeltvis. 
Festmiddagen på kvelden var herlig, 
som alltid. 
 
Kveldene ble brukt til å lese litt 
pensum, tørrtrene litt teknisk og få 
gjort noe med de hundene som lå  
i ro på dagtid. Og selvfølgelig rekke  
å være sosiale med resten av 
deltakerne på kurset. Det er mye 
teori å ta inn på ei uke, så i etterkant 
er det nødvendig å fortsette  
å praktisere det en har lært.  
Instruktørene var tålmodige og 
tydelige gjennom hele uka. Vi kom 
hjem med et godt grunnlag for å  
fortsette eller starte en OL-jobb  
for Norske Redningshunder. 
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NRH deltar for tiden på et EU  
finansiert prosjekt sammen med  
Island, England og Malta. Målet med 
prosjektet er utveksling av kunnskap 
om bruk og trening av rednings-
hundekvipasjer, samt å jobbe for  
et helhetlig og faglig samarbeid s 
om reflekterer ambisjonene og 
profesjonaliteten til de ulike 
landene. Det skal være i alt fem  
samlinger med ulike tema. Tidligere  
i år var de ulike landenes delegater 
samlet her i Norge for å diskutere 
lavinesøk. Nå var turen kommet til 
temaet ettersøk, med Island som 
vertsnasjon. I slutten av august 
reiste Theresia og Aud fra FTU, og 
leder Knut Skår, og daglig leder Jim 
Olav Hansen til Island. Seminaret ble 
holdt på Skógar, langs sørkysten av 
Island.  To delegater fra Sverige 
deltok også på seminaret, en fra  
politiet og en fra fjellrednings- 
tjenesten. 
 
På Island ble vi møtt av Bjørk og 
Ingimundur som tok oss med i den 
store redningsbilen sin. Andy og 
Chris fra England landet omtrent  
på samme tid og vi dro derfra til en 
liten landsby «Eyrarbakki» der vi 
overnattet på et lite vertshus. Første 
dagen ble det tid til litt sightseeing  
til en frodig dal med fosser og mange 
fine grotter. Vi var også innom en 
gård som ble dekket av lava fra et 
lavautbrudd i år 1104, samt 
Lavamuseet der vi fikk et innblikk  
i Islands geologi og utfordringer i for-
hold til vulkanutbrudd og jordskjelv, 

noe som er svært vanlig på Island.  
Islands spesielle natur med store 
åpne områder uten trær, og dype 
kløfter og varme kilder, dannet som 
et resultat av landets plassering midt 
mellom to jordskorpeplater gir også 
andre utforinger i forhold til lete-
aksjoner enn det vi opplever her.  
Islendingene tok oss med til et slikt 
område, der to mennesker hadde 
forsvunnet langt nede i en dyp, smal 
kløft med en elv i bunnen, som også 
hadde gravd grotter inn i sidene i 
bunnen. De savnende ble til slutt 
funnet etter at vannet i elven ble 
ledet vekk.  
 
Dagen etter presenterte de ulike 
landene sine godkjenningsprogram. 
Her var det store forskjeller. Theresia 
begynte med å presenterte vårt eget 
program, som er ganske ulikt de 
andre landene sitt. 
 
Isand har fokus på teigsøk og lange 
overværssøk. De har C, B og A god-
kjenning, men det spesielle er at når 
det har godkjent B kommer de på  
utkallingslisten for 1 år. Etter dette 
kan de prøve seg på A. Selv om du 
har hatt godkjent hund før, må du 
gjennom alle trinnene på nytt. 
Hunden må være 9-12 måneder for  
å ta C, 18 måneder for å ta B. A og B 
dømmes av to dommere, men denne 
ene kan være en godkjent A 
hundefører. Per dags dato har Island 
kun 7 instruktører. Markerings- 
formene er enten bringkobbel eller 
pendelhals, der hunden pendler 

mellom å halse hos figurant og 
hundefører. De mener det ikke 
holder at hunden halser kun hos 
figurant. C-prøven er et teigsøk på  
5-15 min. med en til to figuranter.  
En hundefører må være C godkjent i 
1 år før han kan gå opp til B. B tas på 
kurs over 2 dager, der han må bestå 
2 teiger med inntil 3 fig. De har ca. 2 
timer til rådighet, og alle figuranter 
må finnes. HF må legge fram en plan 
for søket og vise at de forstår 
kapasiteten til hunden og dens  
reaksjon. A godkjenning er det 
samme som B, men der er det opp til 
4 figuranter i en teig på ca. 1 x 1 km. 
Teigen må gjennomsøkes og alle 
figuranter finnes i løpet av tre timer. 
Regodkjenning må tas hvert år. 
 
I England må potensielle hunde-
førere ha vært aktiv i rednings- 
tjenesten i minst to år for å få trene 
hund. Denne rene redningsfaglige 
delen må de fortsette å trene i, og 
regodkjenne i for å få ha godkjent 
hund. De deler opplæringen inn i en 
innførings- 
del og  
 
 
 
 
 
 
to deler med innlæring av søk.  
Den første delen går på generell 
grunnlæring som å venne hunden  
til mennesker, helikopter og sauer. 
De har egne tester som må bestås for 

NEIMK9 Island
Skrevet av: Aud Flemsæter og Theresia Staaland, Foto: Therese Ingimundur tester ut kontakt og forsterker
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litt opplegg i forhold til dette. Islend-
ingene trener ikke hundene på spor 
eller rundering i sin trening. De 
mener da at hunden vil gå kortere ut 
i søket sitt. Det ble en del diskusjoner 
rundt dette, og vi klarte vel ikke  
helt å se betydningen av dette 
demonstrert under søkene.  

 
 
Etter oppsummering og avslutning 
gikk turen til Reykjavik og  
innkvartering på et hotell for noen 
timers søvn, avreise til flyplassen var 
kl. 04:30. Vi tok oss likevel tid til en 
tur på byen for en avskjedsmiddag, 
så det var en trøtt gjeng på vei til  
flyplassen noen timer etter. 
 
Neste samling handler om 
katastrofesøk, og avholdes på Malta i 
slutten av november. Det er uten tvil 
svært nyttig med slike internasjonale 
møter. Det gir nye ideer og kunnskap 
og bidrar til videre utvikling av vår 
egne metoder også. 
 

Hvert land fortalte også om noen 
reelle aksjoner, og hvordan de jobbet 
rent operativt med planlegging og 
gjennomføring av søkene. Dårlig 
vær, bratt terreng og store områder 
som skulle søkes gjennom var felles 
for veldig mange aksjoner. Alle 
landene var veldig opptatt av at 

både hunder og hundeførere måtte 
få en god grunnutdanning til å takle 
krevende forhold. Norge er eneste 
land med en egen OL-utdanning. 
 
Instruktørutdanningene i de ulike 
land ble også kort gjennomgått og 
diskutert, men dette er også tema  
for et senere møte i januar. Også  
instruktørutdanningen er forskjellig  
i de ulike land. Islendingene og 
britene som har vært på kurs i Norge, 
skrøt derimot av våre instruktører, 
og mente de var generelt sett har et 
høyt nivå og er flinke til å se de ulike 
deltakerne og gi gode tilbakemeld-
inger om styrker og svakheter og hva 
de må trene mer på. 
 

Innimellom presentasjoner, gruppe-
arbeid og diskusjoner ble det også 
tid til et kveldsbad i et svømme- 
basseng bygget på en varmekilde 
oppe i fjellet. Der badet vi og koste 
oss til det ble mørkt.  
 
Søndag lagde Bjørgundarsveit, den 

islandske redningshundorganisa-
sjonen, en praktisk oppgave. Tre 
hundeførere søkte med hundene 
sine, slik at vi skulle få et inntrykk  
av hvordan de jobbet på aksjoner.  
Vi kunne stå på ett sted og se på 
hundene og førerne jobbe på mange 
hundre meters avstand. Hundene 
jobbet fritt i terrenget, ikke så  
forskjellig fra hvordan våre hunder 
jobber når de er i søk. Noen brukte 
bring kobbel, men det fleste hadde 
pendelhals. Det som var en utford-
ring med pendelhals var at hundene 
ikke halset første gang det var hos 
figurant og heller ikke kom helt inn 
til hundefører og meldte der. Vi fikk 
også besøk av et TV team, så det vart 

å sikre at ingen hunder jager sauer. 
Markeringsformen er kun pendel-
hals. De bruker ikke bringkobbel. 
Neste steg er selve søksarbeidet,  
der de må gjennom en rekke ulike 
treninger og tester med en rekke 
vurderingskriterier. De trener teigsøk 
og lavinesøk stort sett i fjellområder, 

og de må gjennom søk både nattes-
tid og om dagen, og sammen med 
mange andre hunder. De gangene de 
søker i skog, søker de med naken 
hund, da de er redd for  
at de skal henge seg fast i halsbånd 
eller dekken. Selve eksamen er et 
fjellsøk på 2 timer, der hundefører 
legger fram en plan for søket. Han 
blir vurdert etter hvor langt hunden 
går fra fører, hvordan fører kan  
kommandere hunden, samt  
oppførsel ved funn. Engelskmennene 
er så heldige at de har en gruppe 
med frivillige som kun jobber som 
figuranter. 
 
I Sverige er det stort sett politiet som 
driver med ettersøkning, men der 

finnes også en liten gruppe sivil  
fjellredningstjeneste. Utdanningen 
krever 9 uker med teori og praksis. 
De opplever derimot at nivået på 
mange av ekvipasjene er dårlig.  
De har både lavine og sommer 
ekvipasjer, men har for tiden for få 
godkjente ekvipasjer. Dette til tross 

for at de faktisk får timebetalt både 
for trening og på aksjoner, i tillegg til 
en årlig godtgjøring på kr. 6000 kr. 
 
Sverige har som oss også en 
runderingstest, men denne er på  
kun 400 meter. Hverken Island eller 
England trener rundering. De trener 
heller ikke spor. Island har derimot 
en fast ansatt hundefører som triver 
med «trailing». Til dette benytter han 
blodhund, som følger en slags ferts-
gate, mer enn et spor. Vi fikk dette 
demonstrert den ene dagen. Det var 
lagt ut et spor kvelden før, starten 
var i inngangen til et museum der 
det var mye tråkk av folk som hadde 
gått ut og inn gjennom museet. 
Hunden fikk en smeller fra spor-

leggeren og tok raskt opp ferten.  
Deretter sprang/gikk hunden og 
fører i et slags overvær/spor søk 
både på asfalt og gress og fant  
tilslutt Bjørk i en grøft langs veien. 
Hundeføreren var opptatt av at han 
alltid ville lykkes og gikk bare kjente 
spor, så vi fikk ikke se et reelt søk. 

Han fortalte at han kunne gå svært 
gamle spor og at han hadde ca. 2 
reelle funn i året.  
 
De ulike godkjenningsprogrammene 
ble diskutert i grupper. Det be rettet 
fokus på å finne styrker i de ulike 
lands godkjenningsprogram. Gode 
ideer til vår egen programrevisjon 
dukket opp. Vi hadde dessuten også 
en egen prestasjon der vi fortalte om 
våre planer for en omfattende  
revisjon av programmet, og hvordan 
vi skal jobbe med det. Bedre grunn-
utdanning og mer fokus på rednings-
faglige aspekter var temaer som ble 
grundig diskutert. Det er egentlig 
bare Norge som har mest fokus på 
hund i starten av utdanningen. 

Knut i internasjonalt selskap: Andy Peacock fra England, Jörgen Modin fra Sverige, Knut Skår og Chris Francis fra England

Terrenget på Island er noe mer åpent enn det 
vi vanligvis har her hjemme
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          jennom vår faglige historie har  
         instruktørene hatt ulike roller, 
oppgaver, rettigheter og plikter.  
I «gamle» dager hadde vi en ordning 
der instruktørene hadde det 
«privilegium» at de hadde rett til å  
gi innstilling til ekvipasjer som skulle 
opp i klasse A.  
 
På vinter hadde vi også en ordning 
tidligere, at man kunne få innstilling 
til å «rykke opp» til klasse B fra 
klasse C på samme kurs. 
 
Mye av dette er nå borte. Det har  
nok sammenheng med at de faglige 
kravene er blitt større og at nivået 
generelt har blitt hevet. Allikevel 
møter vi ekvipasjer som møter til 
kurs uten forventet nivå.  
Her må vi prøve å få til tiltak, som 
sikrer oss  at nivået er tilstede i en 
godkjent ekvipasje. Og i og med  
at NRH blir stadig mer brukt i etter-
søkningsoppdrag, må vi derfor være 
sikre på at den «varen» vi leverer, 
holder faglige og operative mål. 
 
I dag er det ingen «sperrer» for å 
delta i klasse B sommer, kravet er 
bare at man har bestått appell og 
har gjennomført og bestått grunn-
kurs. Men det alene kan ikke borge 
for at ekvipasje som melder seg på 
B-kurs har den ønskede ballast. 
 
I tillegg gir bestått klasse B «rett»  
til å delta i klasse A. Uavhengig av 
om vedkommende har holdt vedlike 

eller videreutviklet sitt nivå mellom 
klasse B og A. 
Nå er det riktignok muligheter for  
instruktørene å «luke» ut ekvipasjer 
som ikke holder mål (gjelder først og 
fremst A-godkjente) fra tjenestelista. 
 
Grunnkursene har en enhetlig 
målsetting, både om å bidra til øket 
forståelse og opplæring, men også 
om å sile ut de som ikke «egner» seg 
til videre utdanning. 
 
Mitt tankekors, er allikevel at vi 
trenger en «kontroll» av ekvipasjer 
som øsker å delta i klasse B og klasse 
A. Kanskje vi bør innføre at det 
kreves innstilling av instruktør  
for å delta i både klasse A og B.  
En innstilling som både burde 
inneholde kontroll av momenter  
i ukas arbeid samt nivået på søks-
prøvene. Uten at man må arrangere  
fulle prøver i den anledning. 
 
Sist, men ikke minst: bør  
instruktørene gis en rett til å  
«informere» nye deltagere på de 
lokale treningslag om at de heller 
burde oppsøke en hundeklubb 
dersom vist nivå/holdninger/ 
muligheter ikke er i tråd med vår 
endelige målsetting, eller har de 
«rett» til å delta på lik linje med alle 
andre, i og med at de er medlemmer 
og har de samme rettigheter?  
 
Terje Johansen 
Instruktør/dommer 

Et strammere utdanningsløp?
Tekst: Terje Johansen,  Foto: Bjørn Tore Olsrud

G
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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.hauge@nrh.no                         95 75 11 99  
Styremedlem: Stian Refsdal 
Vestjordet 3, 3830 Ulefoss                                                                              stian.refsdal@nrh.no                             47 01 87 96 
Styremedlem:  Steinar Løvaas 
Lyshaugveien 30, 9310 Sørreisa                                                                   steinar.lovaas@nrh.no                            93 09 00 46  
Styremedlem: Kristin Wear Prestrud  
Langgata 75, 2020 Skedsmokorset                                                             kristin.wear.prestrud@nrh.no           92 40 69 36  
Styremedlem: Mette Kiær Sørensen                                                         
Lommedalsveien 360, 1350 LOMMEDALEN                                             mette.kiar.sorensen@nrh.no             48 00 72 81 
1. varamedlem: Henning Hansen 
Husvikveien 62, 3113 TØNSBERG                                                                henning.hansen@nrh.no                     95 11 71 45 
2. varamedlem: Mari Strand 
Mostuna 4, 6154 Ørsta                                                                                     mari-st@online.no                                 41 51 67 43 
3. varamedlem: Nina Strand 
Rundenvegen 75, 2760 Brandbu                                                                 nina.leiros@nrh.no                                 48 18 65 25

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

   Administrasjonen  Tamburveien 5, 1406 Ski, telefon 02615

   Fagteknisk utvalg, FTU  

   Norske Redningshunders beredskapsutvalg  
Nasjonal beredskapsleder kontaktes normalt bare dersom distriktets beredskapsansvarlig ikke kan nås, i forbindelse med utkalling til aksjoner. 
Nasjonal beredskapsleder                       Stig Mebust                             stig.mebust@nrh.no                              90 91 48 38 
Medlem NBU                                                  André Sørlie                            andre.sorlie@nrh.no                              48 22 00 79 
Medlem NBU                                                  Alf Dalby                                   alf.dalby@nrh.no                                     90 54 27 14 
Medlem NBU                                                  Tore Nicolaysen                    tore.nicolaysen@nrh.no                       90 72 27 69  
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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 
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@nrh.no                               31.12.2018 
Vinter                  Helland, Bjørn Einar                        93 24 43 48           bjorn.einar.helland@nrh.no                    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                  31.12.2019 
Vinter                  Nessem, Anders Sten                      90 69 68 18           anders.sten.nessem@nrh.no                  31.12.2019 

   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 
 
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.       Sundby 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                          Pb 1042                           9503    ALTA                           97 67 78 80      alf@altakart.no                                31.12.2018 
 
Østfold og Follo                                        Alarmnummer: 41 65 90 77 
Andersen, Marius W.       Mosvingen 57C           2072 Dal                                 90 96 18 11    marius.wigen.andersen@nrh.no   31.12.2018     
 
Romerike                                                     Alarmnummer: 63 82 74 62 
Andersen, Marius W.       Mosvingen 57C           2072 Dal                                 90 96 18 11    marius.wigen.andersen@nrh.no   31.12.2018 
 
 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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   Distriktskontakt

   Disiplinærutvalget

Oslo, Asker og Bærum                       Lasse Bjørn Rossing              90 63 53 01        lasse.bjorn.rossing@nrh.no   
Innlandet                                                Bjørn Tore Olsrud                    95 29 20 05        bjorn.olsrud@nrh.no  
Buskerud                                                  Kjell Tore Bakketun                90 19 73 02        kjelltorebakketun@gmail.com  
Telemark                                                  Kristin E. Larsen                       99 27 03 47        kristin.eg.larsen@gmail.com 
Agder                                                          Jannicke Rabben                    95 94 15 65        jannicke.rabben@nrh.no 
Rogaland                                                  Ronny Olsen                             41 24 60 74        jambo.olsen@hotmail.com 
Hordaland                                                Alexandra Reksten                  48 08 93 97        alexandra.reksten@nrh.no 
Sogn og Fjordane                                 Helene H. Sæterdal                91 56 55 14        aicohhs@hotmail.com 
Møre og Romsdal                                 Ronny Bunes                             40 46 13 00        ronny.bunes@nrh.no    
Trøndelag                                                 Lill Hemmingsen Bøe            45 61 95 90        lillboe@online.no     
Søndre Nordland                                  Cicilie Knutsen                         99 02 57 04        ciciknut@online.no    
Hålogaland                                             Rita Elisabeth Vasseng          90 09 52 24        rita.vasseng@gmail.com  
Troms                                                         Marit Kiil Silli                             95 19 52 15        marit.silli@gmail.com    
Finnmark                                                Tone Bjerknes                           92 43 88 46        tone.bjerknes@nrh.no    
Østfold og Follo                                     Ronny Iversen                          91 84 60 41        ronny.iversen@nrh.no     
Romerike                                                Kenneth Mathsen                   92 40 92 09        bkenneth.mathsen@gmail.com                    
Vestfold                                                     Henning Hansen                      95 11 71 45        henning.hansen@nrh.no

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 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  
Bjørn Einar Helland                                                                                     93 24 43 48          bjorn.einar.helland@nrh.no  
Kristi Dragvik Boger                                                                                    92 66 48 62          dr-boger@online.no 
Heidi Regine Johnsen                                                                                45 61 48 38          heidi.regine.johnsen@nrh.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  
Nina Grønstrand                                                                                           90 63 86 48          ninajog@gmail.com 
Kari Beate Engseth                                                                                      41 64 50 14          karibeate@outlook.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 Vestfold distrikt  
Silje Eftang                                                                                                      90 01 18 86          siljeeftang@hotmail.com 
Kenneth Holtan                                                                                            90 05 49 55          k_holtan@hotmail.com

   Kameratstøtte

Lena Gulbrandsen         Fallanveien 33            0495      Oslo                        95 87 71 48         lene.gulbrandsen@nrh.no 
Torleif Torgersen            Søvikneset 10             5251      Søreidgrend        48 10 49 48         torleif.torgersen@nrh.no 
Erik Engeland                  Nyhusveien 10           3474      Åros                        93 40 82 20         erik.engeland@nrh.no 
Nina Grønstrand             Trosteveien 2              9512      Alta                         90 63 86 48         ninajog@gmail.com 
Silje Merete Steinstø     Andebuveien 830      3158      Andebu                 97 17 61 58         silje.merete.steinsto@nrh.no 
Christine Movik               Haugsveien 8              3520      Jevnaker              97 57 14 23         christine.movik@nrh.no 

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 disiplinærreaksjoner  
    i henhold til vedtektene. 
 
Etiske retningslinjer for NRH ble vedtatt av hovedstyret første gang 
8. september 2007. Gjeldende revisjon av retningslinjene ble vedtatt 
av hovedstyret 08. oktober 2013.

   Etiske retningslinjer
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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


