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2017 har vore eit travelt og til dels turbulent år, i NRH
på fleire måtar, det er høg aktivitet på alle plan men
dessverre går det mykje tid på saker som ein helst
skulle vore forutan. Det ar skjedd mykje dei siste åra
NRH har gjennomgått store endringar og har no vekst-
smerter på fleire områder. Etter mi meining treng 
organisasjonen å endre seg, eg trur me må verte meir
profesjonelle i alle plan. Då tenker eg fyst og fremst på
det organisatoriske, me er flinke på å trene hund og
stille på aksjonar men det er ikkje lenger nok når det
gjeld å sitte i andre verv. 

Men organisasjonen er veldig tungrodd på det området,
eg føler litt at fokuset vert på den enkelte og «min
hund», mitt lag, mitt distrikt etc. Det er vanskeleg å 
få fokuset på NRH som ein landsomfattande aktør 
og det som trengs for at me skal kunne halde på den
posisjonen me har opparbeida oss dei siste 10 åra.
Hovedstyres viktigaste oppgåve er å sikre denne 

posisjonen og bringe organisasjonen vidare mot dei
mål som ligg i strategiplanen. Dette i tillegg til at ein må
tilpasse seg dei endringar som må til i forbindelse med
politireform og andre reformer som kjem i samfunnet.
Det er heller ikkje signal på at det mogleg å få meir
statlege midlar, så her må det arbeidast aktivt for å
klare å oppretthalde sentral aktivitet. Aller helst skulle
denne vore kraftig auka, men då må det inn annan
kompetanse som klarar å skaffe desse midlane.

Over nyår startar årsmøta, først i laga, så distrikta og til
slutt er det representantmøte til våren. Alle som føler
dei har noko å bidra med, må melde seg for dei 
respektive valkomiteane og fortelje kva kompetanse 
dei sit med som kan hjelpe organisasjonen framover. 
Sjølv har eg etter 8 år i HS og snart 6 år som leiar gjeve
valkomiteen beskjed om at det er på tide å sleppe
andre krefter til.

Vil takke alle andre tillitsvalte, både sentralt i våre utval
og rundt omkring i landet, som står på året rundt med
faglege-, programrelaterte-, beredskaps-, økonomiske-
og  etiske-spørsmål. Driv med instruksjon, dømming,
skaffe midlar, arrangere treningar, samlingar, kurs,
prøvar, organisere lag og distrikt. 
Alt dette må til for at NRH skal kunne stille på 500 
aksjonar og levere 700 000 timar dugnad for den norske
redningstenesta.  døgnet rundt, 365 dagar i året. 
Det er mange personar som ofrar seg for at den daglege
drifta skal gå sin gang. Og det beste av alt er at det blir
gjort med FLID.

Ønsker alle en fredeleg julehelg, takk for ditt bidrag
i 2017, og de beste ønsker for 2018.
Knut Skår (Leder)
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Hei alle flotte NRH folk.
Mitt namn er Kathrine Sæverud Hauge og eg sit som
nestleiar i Hovudstyret. Eg vart oppmoda til å skriva
nokre ord i julehelsinga om kven eg er, kva som opptek
med i NRH og kva eg tenkjer det må arbeidast med
framover. Det er ikkje lette oppgåva å dekkja på få ord.
Når det gjeld kven eg er så har NRH vore ei avgjerande
årsak til mange av vala eg har tatt i livet. Eg fekk min
første hund då eg var 16 og vart hundeførar ettersøk fire
år seinare. I dag har eg min andre godkjente rednings-
hund og høyrer til Oslo, Asker og Bærum distrikt. Av 
utdanning er eg samfunnsgeograf, men det var 
erfaringa frå NRH som motiverte meg til å søkja jobb
innan samfunnstryggleik og beredskap.  Opplevingane
og erfaringane frå NRH har på den måten forma korleis
livet mitt ser ut i dag og det har vist seg å fungera godt. 
Stadig fleire ser verdien av å kunne kombinera 
interesse for hund og friluft med ein moglegheit til å
vera til nytte i samfunnet. NRH er i vekst og me får inn
fleire kompetente og engasjerte folk på tenestelistene
og på trening. Det at me ikkje har vore redde for å 
utvikla oss har også ført til at me vert stadig betre på alt
frå hundetrening til operativ leiing. Resultatet av dette
kjem til syne i talet på aksjonar me deltek på. Framover
ynskjer eg at me framleis skal vera modig i møte med
endring og utvikling. Eg ynskjer meg ein styrka 
administrasjon som kan avlasta distrikta med laupande

driftsoppgåver slik at engasjerte medlemmer bruka
energien sin på aktivitetar lokalt. Eg ynskjer meg ei 
fortsatt satsing på dei som bidreg til å utvikla oss fagleg
innan hundetrening, redning og som organisasjon. 
Når eg kjem på trening eller på aksjon møter eg dyktige,
engasjerte folk som bryr seg om kvarandre, om
hundane og som ynskjer å kunne yta hjelp til dei som 
i eit augeblikk av livet ikkje greier seg sjølv. Eg er stolt
av oss. 
Takk for innsatsen. 
Kathrine Sæverud Hauge (Nestleiar)

NRH – en foretrukket ressurs i redningstjenesten
NRH har fått mye positiv omtale i media i forbindelse
med Haugastøl-aksjonen og i andre sammenhenger.
Dette er gull verdt for en relativt liten organisasjon. Selv
om vi er små i forhold til flere av samarbeidspartnerne,
er vi den største frivillige aktøren som tilbyr søk og 
redning med hund – de fleste steder i landet er NRH
den eneste. Vårt ry som en meget viktig brikke i
samvirket for optimalt søk og redning gjenspeiles så
langt dessverre ikke i faste midler fra det offentlige,
sammenliknet med våre hovedsamarbeidspartnere.
NRH må fortsette det gode arbeidet med omdømme-
bygging – det er alfa og omega for god drift på sikt. 

Et ledd i omdømmebygging er det å bygge opp igjen
den internasjonale katastrofesøksberedskapen.
NORSAR i sin daværende form ble lagt ned, i den

Kathrine Sæverud Hauge

Kristin Wear Prestrud
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Jeg bor i Bodø og trener til vanlig i Bodø lag. Jobber til
daglig på kontor og synes det er herlig å bruke fritiden
på hund og hundetrening. Jeg har hatt godkjent 
redningshund siden 2004, nåværende hund er godkjent
på ettersøk og katastrofesøk. Jeg sitter som styre-
medlem både lokallaget, Søndre Nordland distrikt 
og hovedstyret. 
Trening og bruk av hund i søk gir oss et fantastisk 
verktøy å jobbe med, og jeg er stadig imponert over 
hva hundene kan klare. Gjennom samarbeid og innsats
i NRH gjør vi en verdifull jobb for samfunnet, som bidrar
til at vår hobby blir ekstra givende. Antall søksoppdrag
har økt de siste årene og våre oppdragsgivere har 
uttrykt tilfredshet med den jobben vi gjør. Fordi vi har
god rekruttering til organisasjonen mener jeg det er
viktig å satse på kvalitet og pålitelighet fremover. 
I en tid hvor mange har lyst å trene i NRH er det viktig 
å satse på utdanning og kvalitetssikring av ekvipasjene.

Med ønske om en god jul og et godt nytt treningsår!
Åse E. Åkerøy (styremedlem)

Jeg ble valgt inn i Hovedstyret i vår etter et år som
varamedlem. Jeg tilhører Telemark distrikt og er 
godkjent ettersøksekvipasje med en riesenschnauzer
på seks år. Jeg er til daglig lærer og aktiv i lokal-
politikken i Nome. 
I organisasjonen vår er det mange ting jeg stolt av. Som
tidligere beredskapsansvarlig i Telemark har jeg sett
samholdet hundeførere i mellom under aksjoner. Ikke
bare innad, men også utad i samarbeid med de andre
frivillige organisasjonene. Jeg er også stolt av å være en

del av den dugnadsånden som preger organisasjonen
vår.

I posisjonen som hovedstyremedlem ønsker jeg at vi
setter enda mer fokus på de etiske problemstillingene
vi møter som hundeførere og medlemmer. Det være seg
under aksjon, på treninger eller hvordan vi håndterer
organisasjonsmessige forhold ellers. I en såpass stor 
organisasjon kan det være mange ulike interesser 
i saker og da kan det skje at formålet vårt glemmes 
i kampens hete. Derfor tror jeg det er viktig at man med
jevne mellomrom minner oss selv og hverandre på at vi
er en frivillig redningsorganisasjon som trener hunder
og førere for tjeneste i redningsaksjoner.

Mine ønsker for NRH i 2018 er at vi fortsetter å 
utvikle oss til en enda mer profesjonell organisasjon
i alle ledd. At vi utvikler oss videre med et mål for
øye – å redde liv!
Stian Refsdal (styremedlem)

Når vi blir oppfordret til å fortelle hvem man er, starter
man ofte med yrkestittel, arbeidsplass og gjerne 
utdanning. Jeg er av den oppfatning at dette forteller
hva man er, men ikke hvem man er. Oppfordringen fra
Knut var å fortelle hvem man er. Så Hvem er jeg og i så
fall hvor mange?  Eller hvem er jeg for dere?
Jeg er en NRH’er.  NRH kjennetegnes ved FLID. 
Frivillighet – Lærevillighet – Innsatsvilje - Dyktighet.
Jeg har vært medlem i NRH i mange år fra tidlig på 90
tallet, og deltatt på flere hovedkurs både i Nord-Norge
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hensikt å bygge noe nytt og bedre. Våre hunder har hele
tida vært av høy standard, det samme gjelder enkelt-
elementene redning (brann) og helse. Med en mer
profesjonell stabsorganisering vil vi ha et team av 
beste kvalitet. Internasjonal beredskap er avhengig 
av at myndighetene er villig til å betale for dette. Her
kommer solid omdømmebygging inn igjen. Stå på
folkens – dere bygger omdømmet vårt på hver aksjon,
på hver trening hvor dere oppleves som hyggelige og
profesjonelle av turgåere og andre forbipasserende, for
hver gang dere er på demo eller forteller om NRH i
andre sammenhenger. Jeg er veldig stolt av alt det
«lille» NRH får til. 
Riktig god jul ønskes alle, 
og et godt og fremgangsrikt 2018! 
Kristin Wear Prestrud, (styremedlem)

Når man sitter på tampen av et år gjør man seg gjerne
tanker om året som har gått, for min del har det vært et
begivenhetsrikt år med friskt tilskudd i form av en ny
rekrutt som nå er straks 5 måneder, utrolig lærerikt og
spennende med valp. Det har vært deltagelse på hoved-
kurs både sommer og vinter, hovedstyremøter og
kvalifisering til instruktørutdanning. I høst var jeg og 
så heldig å få representere NRH på Barents Rescue 
i Russland, en spennende katastrofeøvelse hvor NRH
gjorde en god profil i lag med profesjonelle aktører fra
landene i Barentsregionen.
Jeg tenker og på de årene som har gått fra da jeg var 
ny i NRH, allerede 9 år siden jeg meldte meg inn, i en

organisasjon jeg ikke visste for mye om og med et 
utgangspunkt å få utdannet og godkjent redningshund
på ettersøkning. Etter tre år var jeg skikkelig hektet og
hadde trippelgodkjent hunden Gere, var med i distrikts-
styret og ble valgt inn i hovedstyret. Jeg møtte en 
organisasjon med utrolig mange flotte mennesker, og
hunder. Mennesker som man har kommet tett innpå 
og jeg har fått venner for livet. Det er folk som ikke spør
hva får jeg for å gjøre dette, men som likevel står opp
midt på natta når det trengs, folk som stiller opp i styrer
og organiserer, det er folk som ikke blir rik på penger 
av dette men folk som blir rik på den gode følelsen av 
å kunne gjøre noe for andre.
I samfunnet ellers kan man kanskje se en tendens til at
flere og flere blir opptatt av hva får jeg ut av dette og
man kankanskje se en tendens i vår organisasjon og.
Det er nok slik at gode holdninger kommer ikke av seg
selv. Et av mine ønsker er at det holdningsskapende
arbeidet får mere plass i vår organisasjon, helt fra nye
medlemmer kommer inn og ut over utdanningen og på
kurs og samlinger.
Dette året var jeg så heldig å bli tatt opp som 
instruktørelev og vi er på tampen av den teoretiske 
utdanningen. En interessant og lærerik utdanning. Ser
at instruktørrollen er så mye mere en det å kunne trene
hund, blant annet er det holdningsskapende arbeidet
meget viktig for en instruktør. Et håp og et ønske er at
spesielt instruktørene i NRH kan og må være viktige 
formidlere av holdninger. 
Ser frem til 2018 et år hvor vi forhåpentligvis setter
arbeidet med holdninger skikkelig på kartet. 

Ha en trivelig julehøytid og et holdningsskapende
nytt 2018.
Morten Kvammen (styremedlem)
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Morten Kvammen

Åse E. Åkerøy

Stian Refsdal
Steinar Løvaas
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og Midt-Norge som deltaker og instruktør, så mange av
dere vet hvem jeg er. Men bare noen kjenner meg. 
Men for å tilfredsstille standarden som plasserer folk i
kategorier og forteller hva man er, kan jeg sette ned noe
på papiret. Jeg er trønder, men har ikke bart. Jeg er
pensjonist men er ikke gammel. Jeg har fire barn men
er ikke skilt. Jeg flyttet til Midt-Troms i 1979, men er 
fortsatt Rosenborg tilhenger. 
NRH utgjør en stor del av hverdagen min. Jeg er opptatt
av rettferdighet og at alle skal kunne få uttrykke sine
meninger og holdninger. NRH er i sterk vekst.  Det 
som opptar meg i denne forbindelse er å lage en 
organisasjonsmodell som tar vare på alle medlemmer 
i NRH og støtter opp om visjonen til organisasjonen.
«Norske Redningshunder: Spisskompetanse på søk
etter savnede – en ledende aktør i redningstjenesten» 
Organisasjonen skal ta vare på medlemmene, men 
det er også av stor viktighet at medlemmene ivaretar
organisasjonens interesser. Medlemmene må støtte
opp om fellesskapet. Det er det som gjør oss sterke,
gode og tar oss videre framover. Jeg har et intenst
ønske om at Disiplinær utvalget (DU) skal bli arbeids-
ledig.
En av de nyere aktivitetene i NRH er vannsøk 
Organisasjonen har ikke system eller utdanning på
dette, men mange miljøer trener aktivt på vannsøk. 
Det er en styrke i organisasjonen at nye aktiviteter
starter blant hundeførerne og ute i lagene. Dette tar 
oss framover. Vi må få tilpasset en organisasjon som 
er i takt med veksten og oppdragene.

God jul
Steinar Løvaas, (1 varamedlem)

Mari Strand , bor i Ørsta midt i Sunnmørsalpene. 
Jeg har drevet med hund i 40 år innen; Redning,
Lydighet, Jakt og brukshundkonkurranser Etter mange
år som aktiv i Røde Kors hjelpekorps i ulike verv, og
ambulansetjenesten i Røde Kors, gikk jeg inn i NRH i
2006. I 2014 ble jeg ferdig utdannet instruktør ettersøk
i NRH. Har sittet i lokalstyre og distriktsstyre i 8 år. Jeg
har nå min andre godkjente Golden Retriever rednings-
hund i Ettersøk og B Katastrofesøk . 
Jeg er utdannet pedagog med fordypning i 
administrasjon og ledelse, friluftsliv og musikk. 

Jeg er opptatt av å være aktiv lokalt og nasjonalt, skape
gode relasjoner og oppsøke ulike treningsmiljø. Har
reist en del rundt som deltager og instruktør på ulike
kurs og samlinger fra Lindesnes i sør til Tromsø i nord. 

Det som NRH er gode på er samhold, det å gjøre
hverandre dyktige og hjelpe hverandre fram mot målet.
Det å kunne bidra i den frivillige redningstjenesten.
Ingen av oss når dette målet uten gode relasjoner og 
et godt læringsmiljø hvor alle må bidra . 

Det må arbeides mot å skape gode relasjoner både
innad i NRH , mot våre oppdragsgivere og samfunnet. 
Gode arbeidsverktøy og felles forståelse for disse er
viktig for å nå våre mål. Det blir spennende framover 
i prosessen med revidering av; vedtekter, strategiplan ,
handlingsplan , instrukser og godkjenningsprogram.  

God Jul 
Mari Strand, (2 varamedlem)

Begynte litt tilfeldig i NRH med min hund Felix
(tervueren) etter å ha hørt om NRH via bekjente.
Hadde egentlig tenkt å trene mot bruks konkurranse,
men ble fenget av det å kunne kombinere brukstrening
samtidig med at det var til nytte.
Meldte meg inn i NRH Oslo/Asker og Bærum distrikt 
i høsten 2004.
Felix og jeg ble godkjent i 2008 og sto på listen som 
aktive frem til oktober 2015 da Felix, av helsemessige
årsaker, i en alder av 11 år måtte pensjoneres. Har
siden i sommer og hatt Uzi, en 3 år gammel schäfer
tispe, som ennå ikke helt vet hva hun skal bli når hun
blir stor.

Foruten å ha latt den velkjente «telemenydamen» styre
dagene og nettene mine i mange år, så har jeg og vært
aktiv i styret og stell i Oslo/Asker og Bærum Distrikt som
revisor, sekretær og nå medlem av valgkomiteen. Våren
2017 ble jeg valgt inn som 3dje vara i NRH sitt hoved-
styre.

Siden jeg begynte i NRH i 2008 så har det vært en 
enorm utvikling bl.a. på den digitale fronten. 
Dette gir oss utfordringer så vel økonomisk som 
kunnskapsmessig. Og det er helt andre krav som stilles
til OL’er, instruktører og HF’er i dag enn for 10 år siden.
Dette gir og tillitsvalgte både lokalt, sentralt, og 
i hovedstyret, stadig nye utfordringer.  Hvordan
håndtere alt fra treningssamlinger, hovedkurs, og ikke
minst legge til rette for en best mulig trening for alle 

i det daglige samtidig med å tilfredsstille de nye
kravene som stadig kommer.

Og det er her jeg er så imponert over NRH.  Hvordan
evnen til tilpasning til nye krav kombineres med det at
vi i første rekke skal være selvstendige og selvhjulpne,
raskt tilstede og raskt i gang på aksjoner. For det er jo
det det hele dreier seg om for de fleste av oss - dra på
aksjon med hunden vår – og kanskje kunne redde liv. 

Men samtidige så er det og her jeg ser mange av de
største utfordringene for NRH sitt hovedstyre i
fremtiden. Det å kunne administrere alle kravene som
stilles til oss som organisasjon, skaffe tilveie midlene
som trengs, uten at fokus blir borte fra hovedoppgaven,
som jo er å tilrettelegge for utdanning av nye
hundeførere på et høyt nivå, så vi ja akkurat det 
ja – kan stille på aksjon.

Hunden skal fremdeles være vårt viktigste hjelpe-
middel og midt oppi alt som har med PC’er, GPS’er, 
omprogrammering av samband, og frustrasjon over
manglende midler, å gjøre, så må vi ikke glemme det.
En ekvipasje er aldri bedre enn hund og fører
tilsammen.

Kos dere med hundene deres, lek med dem, tren 
dem og fremfor alt verdsett denne utrolige arbeids-
redskapen vi har i dem og som vi er 100 % avhengig av.

God jul
Mette Kiær Søresen (3 varamedlem )

Mari Strand Mette Kiær Søresen 
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Det er vel vanlig å minne om at det nærmer seg jul, men
det bør også minne oss om at ved nyttårstider, og like
etter trer vedtekter og instrukser inn og setter grenser
for frister hva gjelder møter og innsendelse av forslag.
Lokale lags årsmøter er like om hjørnet, og har man
planer om å fremme forslag bør man hive seg rundt 
om ikke lenge. Årsskiftet har også frister hva gjelder 
godkjenninger m. v. Så langt formaninger.

Årsskiftet betyr også at forberedelsene til vinterkursene
er godt i gang. Det gjelder både lokale kurs og hoved-
kursene i sør og nord. Påmeldingsopplysninger og
annonser er derfor med i bladet, så det er bare å melde
seg på.

Fullt så mye stoff fra distrikter, lokale lag og
medlemmer ha vi ikke denne gang, men slett ikke 
dårlig allikevel. En stor artikkel fra IKAR-konferansen
ført i pennen av Knut, er verdt å lese. 

innlegg og våre faste spaltister. Uten
disse, hadde vi ikke hat noe blad. Og:
skal vi fortsatt ha vår berettigelse,
må vi fortsatt bidra, hver og en!
Mange mener at papir er på vei ut,
men der tror jeg man tar feil. For det
første bidrar papirutgaven til at 
informasjonen kommer til hvert
enkelt medlem, uten at man trenger
å gjøre noe som helst. Skal man ha
et lignende ”organ” digitalt, krever
det som kjent at man aktivt må søke
det opp.  Det er det mange som
hverken greier, eller har interesse av.

Artikkel nr. 2 fra bladet Canis, gjeldende rangordning 
og flokkadferd, er også med, noe som bør vekke debatt.
Rokker den ved våre inngrodde oppfatninger, eller er
har synspunktene  noe for seg?

Hedersmannen Nils Bjarne Lund  har vi denne gang
plassert oppe i Hornet på veggen. Han har vært en 
betydelig byggesten i NRH-miljøet både rundt 
påskeberedskapen i Jotunheimen, men også som
mangeårig instruktør og inspirator nord i Gudbrands-
dalen.

En annen hedersmann fra Bøverdalen er vår alles Gutte,
alias Guttorm Myren. Få ha vært med lengre og har hatt
flere godkjenninger enn han!

En humanitær organisasjon som vår har dessverre også
enkeltpersoner som  ikke makter å leve opp til vår 
formålsparagraf, og tøyer grensene  for hva som er 
akseptabel adferd. Vi skulle egentlig vært personal-
saker foruten, i og med vår organisasjon er båret oppe
av at det er vi som medlemmer, som skal yte til felles-
skapet, og respektere både vedtekter og vedtak som
blir fattet av de enkelte organisasjonsledd.
Spesielt ille blir det når lovlige vedtak fattet etter
vedtektene i organisasjonen søkes prøvet for sivil rett.
Det handler om manglende respekt for og manglende
tillit til NRH.
Slik vil vi ikke ha det! 
Saker man ikke er enig i og som man ønsker ytterligere
behandling av, hører hjemme i Representantskapet.

Vi må holde vår humanitære, solidariske og kamerats-
lige fane høyt. Vi må leve etter den selvfølgelige hold-
ning at det viktigste av alt er at vi må spørre: Hva kan
jeg gjøre for NRH, ikke hva NRH kan gjøre for meg! 

Nå gjenstår det å takke alle som har bidratt til 
utgivelsen av medlemsbladet, de som har sendt inn

Dessuten krever det at ting 
kontinuerlig blir oppdatert, noe som
selv våre hjemmesider ”plages” av.
Videre: dersom vi bare skal ha digital
kontakt, forsvinner grunnlaget for å
ivareta vår historie.
Redningshunden er vår historie!

Så ønsker vi hverandre God Jul 
og Godt Nytt År, og håper på et
fremgangsrikt år både for våre 
tobente og  firbente medlemmer, 
og for alle våre samarbeidspartnere!

Terje Johansen, redaktør

Fra alle oss i redaksjon



2017 ble også året da vi på rekordtid klarte å få til en
oppdatering av alle terminalene våre. Jeg vil rette en
stor takk til alle dere rundt omkring i landet som bidro
til at dette gikk så utrolig smidig, og en spesiell takk 
til Johannes Bø som holdt god styring over hele 
prosessen! 

2017 ble også det året da NRH fikk et planverk for 
oppstart av en leteaksjon uten operativ leder. På
hovedkurs Sør-Norge var tema på Fordypningslaget
”førsteinnsats”, hvor det ble trent mye på Første
hundefører. Dette er et kursopplegg som ligger 
tilgjengelig for alle, og noe vi kommer til å ”pushe” 
ut i løpet av 2018.

Helt på tampen av 2017 ble også den nye nasjonale 
beredskapsplanen klar. Denne er gjort om fra tidligere,
og skal som før danne et grunnlag for nye lokale bered-
skapsplaner. Vi har kommet med flere tiltakskort og
spisset dette rundt «større hendelser». 

2017 var også året da NRH for første gang har hatt en
person som jobber med beredskap, ansatt, på prosjekt,
i administrasjonen. Det som er nevnt over er de større
sakene og utover dem er en rekke større og mindre
saker løst fortløpende. Det er vesentlig for både NRH og
rollen å være aktivt med i møter, forum og samlinger

Sånn på slutten av året passer det alltid med en liten
oppsummering av siste de 12 måneder.
2017 ser ikke ut til å bli et rekordår hva gjelder lete-
aksjoner. Når dette skrives, i midten av november, har
vi passert 416 aksjoner. Om det ikke blir noen rekord, er
vi uansett der vi pleier å ligge. Det betyr at vi fortsetter å
være en viktig aktør i redningstjenesten i Norge, og at vi
gjør en god jobb som bli lagt merke til!

Det er kanskje bra at det ikke går mot noen rekorder
heller. For flere distrikter står midt en forandrings-
prosess som følge av politireformen. Flere av bered-
skapsområdene i NRH har over natten blitt veldig store.
Denne overgangen har gått veldig glatt enkelte steder,
mens andre steder nok trenger litt mer tid på å kjøre
seg inn. Vi ser at det kan bli MYE ansvar på en enkelt 
beredskapsansvalig, særlig hvis det er lite med ressurs-
personer rundt. Det er viktig at distriktene «melder seg
på» og jobber med å få frem kandidater som kan bekle
en OL-rolle eller BA-vervet for fremtiden.
Vi ber også om at distriktene støtter og bygger rundt
BA/OL-teamene, slik at de får gjort sin viktige jobb.

I 2017 ble det andre OL-kurset avholdt. Som i 2016 er 
vi veldig fornøyd med resultatet. Relativet kort tid etter
årets kurs startet den store leteaksjonen på Sør-Øya 
i Finnmark. Det ble lagt ned enormt mye godt arbeid
under den aksjonen. En jobb NRH skal være stolt av! Og
jeg har aldri i min tid i NRH fått så mye skryt av politiet,
både på telefon og på epost. I tillegg til å takke alle, var
det spesielt én person de ville fremheve; operativ leder
Børge Lind. Børge var deltaker på årets OL-kurs, og slike

gode tilbakemeldinger gjør veldig godt for oss som 
arrangerer OL-opplæringen. For det viser at vi er på
riktig kurs.

2017 ble også året da NRH begynte å tenke litt
annerledes rundt skredutkalling. Vi fikk to nye 
varslinger, Skred Sør og Skred Nord, som gjør at vi langt
raskere kan varsle veldig mange hundeførere ved en
skredulykke. Samtidig jobbes det med Felles Ressurs-
register og nytt varslingssystem gjennom Barents-
Watch. Varsling er for så vidt oppe og går, men nå 
testes den nye app-en ut. App-en er dessverre forsinket,
men vi håper at vi kan få tatt den i bruk denne skred-
sesongen. Enklere utkalling og bedre rutiner er viktig
for at vi skal få flere suksesshistorier som den Pål
Bakken og Tedd fikk til Haugastøl i vinter.
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Julehilsen til alle hundeførere, 

operative ledere og beredskapsansvarlige

Tusen takk for en strålende innsats i årets som har gått!

Dere er med på å gjøre en forskjell, hver dag og natt!

Med ønske om en ikke alt for actionfylt julehøytid,

God jul og takk for 2017! 

Hilsen NBU

André Sørlie, Tore Nicolaysen, Alf Dalby, 

Johannes Bø og Stig Mebust

Det ble et begivenhetsrikt år. Igjen.
Men det er jo mest artig når det skjer noe! som arrangeres i rednings-Norge. Dette for at NRH 

fortsatt skal kunne være en betydelig aktør med 
påvirkning og deling av hundefaglig kunnskap 
i redningstjenesten.
I fare for å virke inhabil, mener jeg det er viktig og riktig
av NRH å ha denne ressursen også fremover. Og dette
er uavhengig av hvem som bekler rollen. Så jeg håper
at organisasjonen ser verdien og satser på dette i
fremtiden også.

En riktig god jul ønskes dere alle!

Stig Mebust, beredskapleder



or FTU sin del har høsten
vært preget av årets instruktørkurs.
Dette var også det første kurset der
den nye læreplanen ble tatt i bruk.
Dette har ført til noen endringer i 
forhold til kursene som har vært
holdt tidligere. Når dette skrives er 
to av tre langhelger med teorikurs
unnagjort. Selve kurset er delt i tre
moduler: pedagogikk, instruktør-
rollen og brukshundopplæring.
Modulene hører likevel tett sammen,
og alle deler er like viktige. Hver helg
har derfor inneholdt momenter fra
alle tre modulene. 

Det var spennende å møte 16 
instruktørspirer fra 12 ulike distrikter
første helgen. Fredagen gikk med til
presentasjoner av deltakerne og
praktiske øvelser rundt appell. Fire
velvillige ekvipasjer fra Follo og
Østfold stilte seg til rådighet for både
bedømming og velmenende og for-
håpentligvis gode råd fra fremtidige
instruktører. Takk skal dere ha.
Lørdag var satt av til pedagogikk. Det
kan kanskje høres tørt og kjedelig ut,
men er et utrolig viktig tema hvis
man skal virke som instruktør i NRH,
eller et annet sted for den saks skyld.
Det hjelper ikke å ha masse kunn-
skap om hundetrening og rednings-
tjenesten hvis man ikke kan formidle
det videre på en god måte. Øystein
Ramseng, som jobber profesjonelt
med dette til daglig, dro deltakerne
gjennom deler av pedagogikken på
en inspirerende måte, og de fleste

syntes nok dette var en nyttig dag,
og gleder seg nok til hans bidrag
også på tredje og siste samling.
Tusen takk til Øystein. Søndagen ble
viet gjennomgang og diskusjoner 
om vedtekter, lover, instrukser, etikk,
holdninger, krav og regler. Dette
danner grunnlaget for mye av det vi
driver med i NRH og det anbefales
alle å sette seg godt inn i dette.
Andre helgen ble tilbrakt hos Terje
Østlie der en rekke ulike temaer
innen brukshundopplæring ble 
gjennomgått og diskutert. En gjeng
fra Østfold og Follo tok dessuten den
lange veien til Elverum for å stille seg
til rådighet for kandidatenes kritiske
blikk og velmenende råd innen
rundering og spor. Siste helg vil bli
viet lavinesøk, redningstjenesten,
taktikk, stress og kriser, praktiske 
instruksjonsoppgaver, teoretiske
prøveleksjoner og mer pedagogikk.
Også her vil vi få verdifulle bidrag 
fra flere ressurspersoner i NRH.  
Dessuten vil deltakerne få utdelt sine
eksamensoppgaver, som er en to
ukers hjemmeeksamen. Om de 
består kan de ta praktisk eksamen
på hovedkurs neste år. Der må de
dømme søksprøver og drifte et lag
under veiledning fra en annen 
instruktør. Kandidatene vil bli spredt
rundt så godt som mulig på neste års
hovedkurs, så mange vil nok stifte
bekjentskap med dem. Håper alle tar
dem godt imot. NRH har stort behov
for nye instruktører. 

F En rekke instrukser er nå under
revidering, hvorav flere ligger under
FTU sitt ansvar. De vil snart bli sendt
ut på høring. Vi oppfordrer alle å lese
dem og sette seg godt inn i de nye 
instruksene når de foreligger. 

Godkjenningsprogrammet har vært
gjennom sin årlige språkvask, og
mindre endringer i programmet er
foreslått. Disse har vært ute på
høring og vi har fått inn flere nyttige
tilbakemeldinger. Det nye godkjenn-
ingsprogrammet vil bli gjeldene fra
nyttår. 
Arbeidet med en større revidering av
programmet er likevel påstartet, og
vil fortsette for fullt i løpet av 2018. 
Vi fikk flere innspill til programmet 
i forbindelse med instruktør-
samlingen i fjor, men vi 
anmoder flere til å sende 
inn innspill og forlag til 

revideringen. Dersom du har 
meninger om hvordan godkjennings-
programmet i fremtiden bør 
utformes så send dine innspill inn 
på epost til ftu@nrh.no

Når Redningshunden kommer i
posten er det vel snart jul og nyttår.
Noen gleder seg til lavinesesongen,
mens andre enda står igjen med
søksprøver innen ettersøkning, og
håper snøen uteblir enda en liten
stund. Uansett, vil jeg ønske alle en
riktig god vinter, og lykke til med sine
mål for den kommende sesongen

Skrevet av Theresia Staaland
Leder FTU
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Iversen, Ronny
Mastad, HansJørgen
Gundersen, Per Olav Håseth
Gulbrandsen, Lene
Hogstad, Ingvid
Steiro, Sidsel
Jensen, Hans

NRH Aksjon: 232-2017
Sted: Voss
Ansvarlig distrikt: Hordaland
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Sætveit,  Rune
Grande, JanErik
Duesund, Henrik

NRH Aksjon: 233-2017
Sted: Roverud
Ansvarlig distrikt: Innlandet
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Funnet
Hundefører:
Jonassen, Hanne Trovåg
Larsson, Tone Hetty
Nerhagen, Merete
Nilsen, Sylvi
Skundberg, Bjarne
Sandbugt, Linda
Ødegaard, Stine Puck
Leiros, Nina: Operativ-leder

NRH Aksjon: 234-2017
Sted: Rollag/Sigdal
Ansvarlig distrikt: Buskerud
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Funnet av Politihelikopter
Hundefører:
Tørrissen,  Ann-Kristin
Halvorsen,  Anne  Wien

NRH Aksjon: 235-2017
Sted: Kosmofjellet
Ansvarlig distrikt: Søndre Nordland
Objekt: Assistanse person
Resultat: Funnet av Røde Kors
Hundefører:
Johansen, Else-Iren: Operativ-leder

NRH Aksjon: 236-2017
Sted: Froland/Røyrmyr 42B
Ansvarlig distrikt: Agder
Objekt: Assistanse kvinne/jente
Resultat: Funnet av Politi
Hundefører:
Rabben, Kent Moe: Operativ-leder
Askland, Per Kristian
Joreid, Jannicke

NRH Aksjon: 237-2017
Sted: Nore Uvdal
Ansvarlig distrikt: Buskerud
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Ikke funnet
Hundefører:
Staaland, Theresia
Olsen,Terje
Hesjedal, Marie: Operativ-leder
Lykke, Betina
Sogn,  Ann Kristin
Olsen, Terje

NRH Aksjon: 238-2017
Sted: Øyer
Ansvarlig distrikt: Innlandet
Objekt: Savnet kvinne/jente
Resultat: Funnet av Politi
Hundefører:
Dalby, Alf
Leiros, Nina
Kalrasten, Gunnar: Operativ-leder

NRH Aksjon: 239-2017
Sted: Reiseter
Ansvarlig distrikt: Hordaland
Objekt: Assistanse mann/gutt
Resultat: Funnet av Røde Kors
Hundefører:
Sætveit, Rune: Operativ-leder
Grønstad, Ragnhild

NRH Aksjon: 240-2017
Sted: Odda
Ansvarlig distrikt: Hordaland
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Sætveit, Rune: Operativ-leder

Grønstad, Ragnhild

NRH Aksjon: 241-2017
Sted: Skjervøy
Ansvarlig distrikt: Troms
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Funnet av HF Steinar Løvaas
Hundefører:
Bengtsson, Susanne
Hansen, Odd Arne
Bruvoll, Ann Berit
Nicolaysen, Tore: Operativ-leder
Weydahl, JohanH.
Vasseng, Helge
Løvaas, Steinar
Haukenes, Nina Vinje

NRH Aksjon: 242-2017
Sted: Fyresdal/Kjekhusdalen
Ansvarlig distrikt: Telemark
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Gåra, Margit

NRH Aksjon: 243-2017
Sted: Våler
Ansvarlig distrikt: Østfold og Follo
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Funnet av Røde Kors
Hundefører:
Sandbugt, Linda
Vik, Toril B.: Operativ-leder
Jensen, Hans
Bjønness, Kirsten Plum
Bjønness, Nils-Jørgen
Langaas-Larsen, Jon
Sogn, Ann Kristin
Holmen, May-Elin
Høst, Camilla
Heksem, Helen Marie
Geelmuyden, Helene E.
Holenbakken, Roar

NRH Aksjon: 244-2017
Sted: Munkebotn
Ansvarlig distrikt: Hordaland
Objekt: Savnet kvinne/jente
Resultat: Funnet av Politiet

NRH Aksjon: 227-2017
Sted: Langøya/Nesoddtangen
Ansvarlig distrikt: Østfold og Follo
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Vik, Toril B. : Operativ-leder

NRH Aksjon: 228-2017
Sted: Gaular
Ansvarlig distrikt: Hordaland
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Funnet
Hundefører:
Sætveit, Rune
Abrahamsen, Stine

NRH Aksjon: 229-2017
Sted: Ramfjord
Ansvarlig distrikt: Hålogaland
Objekt: Savnet kvinne/jente
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Lind, Børge: Operativ-leder
Løvaas, Steinar
Hansen, Odd Arne

NRH Aksjon: 230-2017
Sted: Tjeldsund - Harstad
Ansvarlig distrikt: Hålogaland
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Bruvoll, Ann Berit
Lind, Børge: Operativ-leder
Løvhaug, Hilde
Weydahl, Johan H.
Løvaas, Steinar

NRH Aksjon: 231-2017
Sted: Frogn
Ansvarlig distrikt: Østfold og Follo
Objekt: Savnet kvinne/jente
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Slaatten, Erling
Hansen, Jim Olav
Olaussen, Karin Helene
Sogn, Ann Kristin: Operativ-leder
Ingolfsen, WencheIren

Hundefører:
Erikstad, Nils-Tore
JordalMoe, Joachim
Jordal, Jørgen Andre: Operativ-leder

NRH Aksjon: 245-2017
Sted: Vinningsland
Ansvarlig distrikt: Rogaland
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Ikke funnet
Hundefører:
Enoksenjr., Paul
Berge, Gro-Elin
Håvik, Gry
Wølstad-Knudsen, Stig: Operativ-leder
Larsen, Tone
Jørgensen, Cecilie Sperre

NRH Aksjon: 246-2017
Sted: Bagn i Sør Aurland
Ansvarlig distrikt: Innlandet
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Funnet av Røde Kors
Hundefører:
Dalby, Alf: Operativ-leder
Gunnarsson, Lena
Leiros, Nina
Olsrud, Bjørn Tore
Teien, Trine
Andersstuen, Siv Vasenden
Kalrasten, Gunnar Johan

NRH Aksjon: 247-2017
Sted: Rondane
Ansvarlig distrikt: Innlandet
Objekt: Savnet person
Resultat: Funnet av Røde Kors
Hundefører:
Dalby, Alf: Operativ-leder
Lund, Asbjørn
Rønning, Ståle
Leiros, Nina

NRH Aksjon: 248-2017
Sted: Trysil, Høgåsen
Ansvarlig distrikt: Innlandet
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Funnet av Politi helikopter
Hundefører:
Furulund, Marit
Bårdseng, Torstein: Operativ-leder
Hjemsæteren, Tom
Jonassen, Hanne Trovåg
Nerhagen, Merete
Nilsen, Sylvi
Bærum, Kim Magnus
Kristiansen, Per Egil
Askland, Per Kristian

NRH Aksjon: 249-2017
Sted: Sverige
Ansvarlig distrikt: Trøndelag
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Bøe, Martin
Rønning, Ståle
Larsen, Kenneth Krog
Stene, Kjell Arne: Operativ-leder
Østborg, Berit
Bøe, Liv Marit

NRH Aksjon: 250-2017
Sted: Eidsfjord
Ansvarlig distrikt: Hålogaland
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Hamremoen, Wenche

NRH Aksjon: 251-2017
Sted: Tjerbu
Ansvarlig distrikt: Østfold og Follo
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Sogn, Ann Kristin: Operativ-leder
Holmen, May-Elin
Ingolfsen, WencheIren
Mastad, Hans Jørgen
Nordmo, Lisa
Tysnes, Odd Einar
Ørjasæter, Unni Mastad
Hogstad, Ingvid
Geelmuyden, Helene E.
Holenbakken, Roar
Gulbrandsen, Lene
Røkholt, Gro

NRH Aksjon: 252-2017
Sted: Nesodden
Ansvarlig distrikt: Østfold og Follo
Objekt: Savnet kvinne/jente
Resultat: Funnet av Norsk Folkehjelp
Hundefører:
Vik, Toril B.: Operativ-leder

NRH Aksjon: 253-2017
Sted: Bymarka Trondheim
Ansvarlig distrikt: Trøndelag
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Funnet av Sea King
Hundefører:
Bøe, Martin
Nilsen, Wenche: Operativ-leder
Østborg, Berit
Bøe, Liv Marit

NRH Aksjon: 254-2017
Sted: Sørøya
Ansvarlig distrikt: Troms
Objekt: Savnet kvinne/jente
Resultat: Funnet omkommet, Sea King
Hundefører:
Bengtsson, Susanne
Hansen, Odd Arne
Lind, Børge: Operativ-leder
Rognmo, Karin
Løvaas, Steinar
Grønstrand, Line
Bjerknes, Tone
Iversen, Lena
Larsen, Kristian B.: Operativ-leder
Weigama, Susanne
Holm-Varsi, Karianne
Örnerstig, Helene
Vasseng, Helge
Waaler,Alf

NRH Aksjon: 255-2017
Sted: Vinje
Ansvarlig distrikt: Buskerud
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Hesjedal, Marie
Lykke, Betina
Halvorsen, Anne Wien
Gåra, Margit
Langjordet, Sissel
Larsen, Janne

NRH Aksjon: 256-2017
Sted: Hedalen
Ansvarlig distrikt: Innlandet
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Gunnarsson, Lena
Hjemsæteren, Tom
Leiros, Nina
Olsrud, Bjørn Tore
Teien, Trine
Kalrasten, Gunnar Johan: Operativ-leder
Olsen, Terje

NRH Aksjon: 257-2017
Sted: Fauske
Ansvarlig distrikt: Søndre Nordland
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Knutsen, Cicilie
Åkerøy, Åse E.
Berntsen, Sofie
Nygård, Sveinung

NRH Aksjon: 258-2017
Sted: Aurland
Ansvarlig distrikt: Sogn og Fjordane
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Skår, Knut
Kryvi, Marthe

NRH Aksjon: 259-2017
Sted: Egersund/Bjerkreimselva
Ansvarlig distrikt: Rogaland
Objekt: AMB oppdrag, mann/gutt
Resultat: Ikke funnet
Hundefører:
Håvik, Gry
Wølstad-Knudsen, Stig: Operativ-leder
Larsen, Tone
Jørgensen, Cecilie Sperre

NRH Aksjon: 260-2017
Sted: Hamar
Ansvarlig distrikt: Innlandet
Objekt: Savnet kvinne/jente
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Bårdseng, Torstein
Leiros, Nina
Nilsen, Sylvi
Kalrasten, Gunnar Johan: Operativ-leder
Kristiansen, Per Egil
Geelmuyden, Helene E.

NRH Aksjon: 261-2017
Sted: Drammen Sykehus
Ansvarlig distrikt: Buskerud
Objekt: Savnet kvinne/jente
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Tørrissen, Ann-Kristin
Hesjedal, Marie: Operativ-leder
Lykke, Betina
Gundersen, Per Olav Håseth
Compton, Anna Bjurgård
Os, Tina Treu
Madsgård, Silje S.
Olaussen, Karin Helene
Nathan, Einar
Hjemsæteren, Tom

NRH Aksjon: 262-2017
Sted: Svelgen
Ansvarlig distrikt: Sogn og Fjordane
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Funnet
Hundefører:
Abrahamsen, Stine
Skår, Knut
Kryvi, Marthe
Konttila, Tanja
Dyrkorn, Kristin: Operativ-leder
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Engetrøen, Per Gunnar
Isaksen, Andreas
Osborg, Wenche
Ressem, Else Marie Halse
Selliseth, Jan Morten

NRH Aksjon: 263-2017
Sted: Grimstad
Ansvarlig distrikt: Agder
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Alsand, Wenche
Rabben, Jannicke
Skagen, Svein
Tvedt, Tina Helen
Guttormsen, Reidar

NRH Aksjon: 264-2017
Sted: Kolåstoppen
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker &Bærum
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Funnet av Politi
Hundefører:
Bjønness, Kirsten Plum
Mastad, Hans Jørgen: Operativ-leder
Nessem, Anders Sten: Operativ-leder
Nordmo, Lisa
Murberg, Inge: Operativ-leder
Bjønness, Nils-Jørgen
Høst, Camilla
Venner, Ann-Kristin
Hansen, Jim Olav

NRH Aksjon: 265-2017
Sted: Birtevatn
Ansvarlig distrikt: Agder
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Funnet av Røde Kors
Hundefører:
Rabben, Jannicke
Rabben, Kent Moe: Operativ-leder
Skagen, Svein
Hesjedal, Marie

NRH Aksjon: 266-2017
Sted: Sandnessjøen
Ansvarlig distrikt: Søndre Nordland
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Ikke funnet
Hundefører:
Åsvang, Jeanette
Rzewuska, Paula
Hansen, Bjørn Egil: Operativ-leder

NRH Aksjon: 267-2017
Sted: Hemnesberg
Ansvarlig distrikt: Søndre Nordland
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Funnet av andre
Hundefører:
Hansen, Bjørn Egil: Operativ-leder

NRH Aksjon: 268-2017
Sted: Gjeving
Ansvarlig distrikt: Agder
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Funnet av Røde Kors
Hundefører:
Alsand, Wenche
Rabben, Kent Moe: Operativ-leder
Tvedt, Tina Helen
Guttormsen, Reidar

NRH Aksjon: 269-2017
Sted: Jessheim
Ansvarlig distrikt: Østfold og Follo
Objekt: Savnet kvinne/jente
Resultat: Funnet av Politihelikopter
Hundefører:
Madsgård, Silje S.
Sjølyst, Marthe
Hansen, Jim Olav
Olivares, Dario
Mo, Reidun
Andersen, Marius Wigen: Operativ-leder
Bjønness, Kirsten Plum
Nordmo, Lisa
Gundersen, Per Olav Håseth
Bjønness, Nils-Jørgen
Gulbrandsen, Lene
Os, Tina Treu
Hogstad, Ingvid
Jørgensen, Heidi Sveen
Venner, Ann-Kristin
Aga, Lene Henningsen
Lie, Olav Hallvard: Operativ-leder
Molvær, Thale
Holenbakken, Roar

NRH Aksjon: 270-2017
Sted: Tjeldøya
Ansvarlig distrikt: Hålogaland
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Funnet av HF Helge Vasseng
Hundefører:
Bruvoll, Ann Berit
Isaksen, Bjørn
Lind, Børge: Operativ-leder
Vasseng, Helge
Løvaas, Steinar
Hamremoen, Wenche
Hansen, Frank

NRH Aksjon: 271-2017
Sted: Mostadmarka
Ansvarlig distrikt: Trøndelag
Objekt: Assistanse person
Resultat: Funnet av Politi
Hundefører:
Nilsen, Wenche: Operativ-leder
Larsen, Kenneth Krog

NRH Aksjon: 272-2017
Sted: Koppang
Ansvarlig distrikt: Innlandet
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Funnet av HF Trine Teien
Hundefører:
Bårdseng, Torstein
Hjemsæteren, Tom
Leiros, Nina: Operativ-leder
Bjørkhaug, Synnøve: Operativ-leder
Kalrasten, Gunnar Johan
Bærum, Kim Magnus
Kristiansen, Per Egil
Lund, Asbjørn
Movik, Katharina
Askland, Per Kristian
Jonassen, Hanne Trovåg
Larsson, Tone Hetty
Olsrud, Bjørn Tore
Teien, Trine
Andersstuen, Siv Vasenden
Sogn, Ann Kristin: Operativ-leder
Rønning, Geir

NRH Aksjon: 273-2017
Sted: Nordmarka
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker & Bærum
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Mastad, HansJørgen
Gundersen, Per Olav Håseth
Murberg, Inge: Operativ-leder
Wilhelmsen, Ingeborg
Gulbrandsen, Lene
Ørjasæter, Unni Mastad
Hogstad, Ingvid
Venner, Ann-Kristin
Olivares, Dario
Andersen, Marius Wigen: Operativ-leder
Geelmuyden, Helene E.
Molvær, Thale
Røkholt, Gro
Holenbakken, Roar
Os, Tina Treu
Skaugerud, Kine
Boge, Gudrun Seeberg

NRH Aksjon: 274-2017
Sted: Kalivatn, Mo i Rana
Ansvarlig distrikt: Søndre Nordland
Objekt: Savnet kvinne/jente
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Hansen, Bjørn Egil: Operativ-leder

NRH Aksjon: 275-2017
Sted: Drammen
Ansvarlig distrikt: Buskerud
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Kommet til rette

Hundefører:
Hesjedal, Marie
Halvorsen, Anne Wien
Compton, Anna Bjurgård
Os, Tina Treu
Tanum, Maja Bruu

NRH Aksjon: 276-2017
Sted: Nordfjordeid
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Bunes, Ronny: Operativ-leder
Carlsson, Vibecke
Engetrøen, Per Gunnar: Operativ-leder
Flemsæter, Aud
Isaksen, Andreas
Osborg, Wenche
Ressem, Else Marie Halse
Selliseth, Jan Morten
Vikestrand, Astri
Fediuk, Mona Christin
Ødegaard, Stine Puck
Abrahamsen, Stine

NRH Aksjon: 277-2017
Sted: Kvamskogen
Ansvarlig distrikt: Hordaland
Objekt: Savnet person
Resultat: Funnet av Røde Kors
Hundefører:
Mjånes, Jarle: Operativ-leder
Norheim, Hilde
Selstø, Tom
Ludvigsen, Lisbeth
Duesund, Henrik
Breidablik, Bodil Fischer

NRH Aksjon: 278-2017
Sted: Skibotn
Ansvarlig distrikt: Hålogaland
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Funnet av Andre
Hundefører:
Rognmo, Karin
Løvaas, Steinar
Grønstrand, Line

NRH Aksjon: 279-2017
Sted: Kongsvinger
Ansvarlig distrikt: Innlandet
Objekt: Savnet kvinne/jente
Resultat: 
Funnet av HF Per Egil Kristiansen
Hundefører:
Larsson, Tone Hetty
Leiros, Nina: Operativ-leder
Nerhagen, Merete
Nilsen, Sylvi
Kalrasten, Gunnar Johan: Operativ-leder

Kristiansen, Per Egil
Nordmo, Lisa
Compton, Anna Bjurgård
Venner, Ann-Kristin
Olivares, Dario

NRH Aksjon: 280-2017
Sted: Seljord
Ansvarlig distrikt: Buskerud
Objekt: Assistanse mann/gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Hesjedal, Marie
Gåra, Margit

NRH Aksjon: 281-2017
Sted: Kongsvinger
Ansvarlig distrikt: Innlandet
Objekt: Savnet person
Resultat: ?
Hundefører:
Furulund, Marit
Leiros, Nina
Nilsen, Sylvi
Kalrasten, Gunnar Johan: Operativ-leder
Geelmuyden, Helene E.

NRH Aksjon: 282-2017
Sted: Hjartdal
Ansvarlig distrikt: Buskerud
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Funnet av Røde Kors
Hundefører:
Hesjedal, Marie

NRH Aksjon: 283-2017
Sted: Brunkollen, Bærumsmarka
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker & Bærum
Objekt: Savnet kvinne/jente
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Mastad, Hans Jørgen: Operativ-leder
Poortman, Tore
Murberg, Inge
Sørlie, Andre: Operativ-leder
Berglund, Sara Helen
Bergman, Xenie
Hansen, Jim Olav
Olivares, Dario
Nordbø, Nina Alida
Holenbakken, Roar
Skaugerud, Kine

NRH Aksjon: 284-2017
Sted: Alta
Ansvarlig distrikt: Finnmark
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Funnet av Røde Kors
Hundefører:
Bjerknes, Tone
Iversen, Lena

Jakola, Camilla
Johnsen, Vigdis
Kvammen, Morten B.S
Holte, Lene Nilsen: Operativ-leder
Bengtsson, Susanne
Storås, Vemund
Lind, Børge: Operativ-leder
Grønstrand, Line
Rognmo, Karin
Løvaas, Steinar

NRH Aksjon: 285-2017
Sted: Innvik
Ansvarlig distrikt: Sogn og Fjordane
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Abrahamsen, Stine
Engetrøen, Per Gunnar
Carlsson, Vibecke
Dyrkorn, Kristin
Isaksen, Andreas
Selliseth, Jan Morten
Flusund, Børge
Vikestrand, Astri
Fediuk, Mona Christin

NRH Aksjon: 286-2017
Sted: Sandefjord
Ansvarlig distrikt: Buskerud
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Funnet
Hundefører:
Hesjedal, Marie
Lykke, Betina
Steiro, Sidsel
Leirivaara, Carita
Compton, Anna Bjurgård
Os, Tina Treu
Madsgård, Silje S.
Kristiansen, Ole-Jan
Jensen, Hans
Sogn, Ann Kristin
Nathan, Einar
Huseby, Bjørg Elin
Fogstad, Kjell-Erik: Operativ-leder
Hoem, Trine
Tanum, Maja Bruu

NRH Aksjon: 287-2017
Sted: Leka
Ansvarlig distrikt: Trøndelag
Objekt: Savnet person
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Nilsen, Wenche: Operativ-leder
Mathisen, Merethe
Iversen, Herman
Olsen, Ronny
Håvik, Gry
Sørby, Morten

Mo, Reidun
Nathan, Einar
Holmen, May-Elin
Poortman, Tore
Stene, Terje

NRH Aksjon: 292-2017
Sted: Voss
Ansvarlig distrikt: Hordaland
Objekt: Savnet kvinne/jente
Resultat: Funnet av Røde Kors
Hundefører:
Grande, Jan Erik

NRH Aksjon: 293-2017
Sted: Sarpsborg
Ansvarlig distrikt: Østfold og Follo
Objekt: Savnet kvinne/jente
Resultat: Funnet av Politi hund
Hundefører:
Vik, Toril B.: Operativ-leder

NRH Aksjon: 294-2017
Sted: Flatdal/Seljord
Ansvarlig distrikt: Buskerud
Objekt: Assistanse mann/gutt
Resultat: Funnet av Røde Kors
Hundefører:
Hesjedal, Marie
Tanum, Maja Bruu
Langjordet, Sissel
Larsen, Janne
Sogn, Ann Kristin
Nathan, Einar

NRH Aksjon: 295-2017
Sted: Haugastøl
Ansvarlig distrikt: Buskerud
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Olsen, Terje

NRH Aksjon: 296-2017
Sted: Andenes
Ansvarlig distrikt: Hålogaland
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Weydahl, Johan H.
Vasseng, Helge
Løvaas, Steinar
Grønstrand, Line
Nymoen, Bente
Hansen, Frank
Lind, Børge: Operativ-leder

NRH Aksjon: 297-2017
Sted: Tana
Ansvarlig distrikt: Finnmark
Objekt: Savnet mann/gutt

Larsen, Tone
Jørgensen, Cecilie Sperre
Berge, Gro-Elin

NRH Aksjon: 288-2017
Sted: Rasta
Ansvarlig distrikt: Romerike
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Hauge, Merete G.: Operativ-leder
Holenbakken, Roar
Kristiansen, Ole-Jan: Operativ-leder
Olivares, Dario
Poortman, Tore
Steiro, Sidsel
Gulbrandsen, Lene
Venner, Ann-Kristin

NRH Aksjon: 289-2017
Sted: Valdres
Ansvarlig distrikt: Innlandet
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Funnet av Seaking
Hundefører:
Gunnarsson, Lena
Hjemsæteren, Tom
Larsson, Tone Hetty
Leiros, Nina: Operativ-leder
Nerhagen, Merete
Teien, Trine
Bjørkhaug, Synnøve: Operativ-leder
Kalrasten, Gunnar Johan: Operativ-leder
Kristiansen, Per Egil
Ørjasæter, Unni Mastad
Olsen, Terje
Rønning, Geir
Andersstuen, Siv Vasenden
Olsrud, Bjørn Tore

NRH Aksjon: 290-2017
Sted: Gjøvik
Ansvarlig distrikt: Innlandet
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Funnet av HF Per Kristiansen
Hundefører:
Bårdseng, Torstein
Hjemsæteren, Tom
Jonassen, Hanne Trovåg
Olsrud, Bjørn Tore
Teien, Trine
Kalrasten, Gunnar Johan: Operativ-leder
Kristiansen, Per Egil

NRH Aksjon: 291-2017
Sted: Fredrikstad
Ansvarlig distrikt: Østfold og Follo
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Olivares, Dario
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Hundefører:
Andersen, Marta
NRH Aksjon: 302-2017
Sted: Storå v/Kjøpsvik
Ansvarlig distrikt: Hålogaland
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Funnet av andre
Hundefører:
Bruvoll, Ann Berit
Nicolaysen, Tore: Operativ-leder
Nymoen, Bente
Hansen, Frank

NRH Aksjon: 303-2017
Sted: Estenstaddammen, Trondheim
Ansvarlig distrikt: Trøndelag
Objekt: Savnet kvinne/jente
Resultat: Funnet av Sea King
Hundefører:
Bøe, Martin
Nilsen, Wenche
Rønning, Ståle
Larsen, Kenneth Krog
Stene, Kjell Arne: Operativ-leder
Skalde Frisvold, Benedicte
Mathisen, Merethe
Østborg,Berit

NRH Aksjon: 304-2017
Sted: Jevnaker
Ansvarlig distrikt: Buskerud
Objekt: Savnet kvinne/jente
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Grøndalen, Vidar
Olsen, Terje
Tørrissen, Ann-Kristin
Hesjedal, Marie: Operativ-leder
Lykke, Betina
Hoem, Trine
Madsgård, Silje S.
Wilhelmsen, Ingeborg
Poortman, Tore

NRH Aksjon: 305-2017
Sted: Toplandsheia
Ansvarlig distrikt: Agder
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Funnet av Røde Kors
Hundefører:
Alsand, Wenche
Rabben, Jannicke
Rabben, KentMoe: Operativ-leder
Skagen, Svein
Guttormsen, Reidar

NRH Aksjon: 306-2017
Sted: Drangedal
Ansvarlig distrikt: Telemark
Objekt: Assistanse kvinne/jente
Resultat: Kommet til rette

Hundefører:
Fillingsnes, Emil
Gåra, Margit: Operativ-leder
Langjordet, Sissel
Larsen, Janne
Steinstø, Silje Merete
Tanum, Maja Bruu

NRH Aksjon: 307-2017
Sted: Kviteseid
Ansvarlig distrikt: Telemark
Objekt: Savnet kvinne/jente
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Fillingsnes, Emil: Operativ-leder
Gåra, Margit
Larsen, Janne

NRH Aksjon: 308-2017
Sted: Fløibanen
Ansvarlig distrikt: Hordaland
Objekt: Savnet kvinne/jente
Resultat: Funnet av andre
Hundefører:
Heggem, Dag Magne
Sætveit, Rune
Duesund, Henrik

NRH Aksjon: 309-2017
Sted: Dale
Ansvarlig distrikt: Hordaland
Objekt: Savnet kvinne/jente
Resultat: Funnet av andre
Hundefører:
Heggem, Dag Magne
Jordal, Jørgen Andre
Mjånes, Jarle: Operativ-leder
Skotheim, Karen Sofie
Sætveit, Rune
Grande, Jan Erik
Ludvigsen, Lisbeth
Duesund, Henrik

NRH Aksjon: 310-2017
Sted: Sørreise
Ansvarlig distrikt: Hålogaland
Objekt: Savnet man/gutt
Resultat: Funnet av HF Line Grønstrand
Hundefører:
Bergesen, Margareth
Isaksen, Bjørn
Løvhaug, Hilde
Rognmo, Karin
Grønstrand, Line
Nymoen, Bente
Bengtsson, Susanne
Hansen, Odd Arne
Lind, Børge: Operativ-leder

NRH Aksjon: 311-2017
Sted: Steigtindvatnet
Ansvarlig distrikt: Søndre Nordland
Objekt: Assistanse kvinne/jente
Resultat: Funnet av Sea King
Hundefører:
Rædergård, Britt Helen
Åkerøy, Åse E.
Haukenes, Nina Vinje
Solli, Marte Finnvik
Bjærang, Ida Marie

NRH Aksjon: 312-2017
Sted: Hornindal
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal
Objekt: Savnet mann/ gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Bunes, Ronny
Dyrkorn, Kristin
Engetrøen, Per Gunnar
Flemsæter, Aud
Hegness, Brit
Isaksen, Andreas
Osborg, Wenche
Selliseth, Jan Morten
Flusund, Børge
Rørstad, Britt Unni
Vikestrand, Astri
Bondhus, Hildegunn Midtbø
Ressem, Else Marie Halse

NRH Aksjon: 313-2017
Sted: Fana/ Bergen
Ansvarlig distrikt: Hordaland
Objekt: Savnet mann/ gutt
Resultat: Funnet av HF Henrik Duesund
Hundefører:
Døving, Christian: Operativ-leder
Eilertsen, Hildur
Erikstad, Nils-Tore
Haug, Nina
Jordal Moe, Joachim
Skotheim, Karen Sofie
Grande, Jan Erik
Selstø, Tom
Ludvigsen, Lisbeth
Duesund, Henrik
Gullstein, Leif: Operativ-leder
Kuraas, Frid

NRH Aksjon: 314-2017
Sted: Lødingen
Ansvarlig distrikt: Hålogaland
Objekt: Savnet kvinne/ jente
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Bruvoll, Ann Berit
Isaksen, Bjørn
Nicolaysen, Tore
Weydahl, Johan H.

Løvaas, Steinar
Hamremoen, Wenche
Arntzen, Arne: Operativ-leder

NRH Aksjon: 315-2017
Sted: Gravdal
Ansvarlig distrikt: Hålogaland
Objekt: Savnet mann/ gutt
Resultat: Funnet av Sea King helikopter
Hundefører:
Isaksen, Bjørn
Weydahl, Johan H.
Arntzen, Arne: Operativ-leder

NRH Aksjon: 316-2017
Sted: Hervik camping
Ansvarlig distrikt: Rogaland
Objekt: Savnet mann/ gutt
Resultat: Funnet av andre
Hundefører:
Håvik, Gry
Sørby, Morten
Larsen, Tone
Finne, Aud Herregården
Damås, Jan Ståle

NRH Aksjon: 317-2017
Sted: Sulåmoen, Meråker
Ansvarlig distrikt: Trøndelag
Objekt: Savnet person
Resultat: Funnet av Norsk Folkehjelp
Hundefører:
Rønning, Ståle

NRH Aksjon: 318-2017
Sted: Hunndalen
Ansvarlig distrikt: Innlandet
Objekt: Savnet mann/ gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Dalby, Alf
Hjemsæteren, Tom
Leiros, Nina
Kalrasten, Gunnar Johan: Operativ-leder
Bærum, Kim Magnus

NRH Aksjon: 319-2017
Sted: Rong
Ansvarlig distrikt: Hordaland
Objekt: Savnet kvinne/ jente
Resultat: Funnet av Politiet
Hundefører:
Selstø, Tom

NRH Aksjon: 320-2017
Sted: Fidjastølen
Ansvarlig distrikt: Rogaland
Objekt: Savnet person
Resultat: Funnet av Røde Kors
Hundefører:
Iversen, Herman

Olsen, Ronny
Berge, Gro-Elin
Sørby, Morten
Larsen, Tone

NRH Aksjon: 321-2017
Sted: Gjøvik
Ansvarlig distrikt: Innlandet
Objekt: Savnet mann/ gutt
Resultat: Funnet av Røde Kors
Hundefører:
Furulund, Marit
Leiros, Nina
Nilsen, Sylvi
Andersstuen, Siv Vasenden
Bjørkhaug, Synnøve: Operativ-leder
Kalrasten, Gunnar Johan: Operativ-leder
Kristiansen, Per Egil

NRH Aksjon: 322-2017
Sted: Sjusjøen
Ansvarlig distrikt: Innlandet
Objekt: Savnet mann/ gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Furulund, Marit
Larsson, Tone Hetty
Leiros, Nina
Nerhagen, Merete
Nilsen, Sylvi
Andersstuen, Siv Vasenden
Kalrasten, Gunnar Johan: Operativ-leder
Bærum, Kim Magnus
Kristiansen, Per Egil
Hammershaug, Reidun Smeby

NRH Aksjon: 323-2017
Sted: Tjøme
Ansvarlig distrikt: Vestfold
Objekt: Savnet mann/ gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Hansen, Henning
Lønn, Brita Bergan
Fogstad, Kjell-Erik: Operativ-leder
Tanum, Maja Bruu

NRH Aksjon: 324-2017
Sted: Madla
Ansvarlig distrikt: Rogaland
Objekt: Savnet mann/ gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Iversen, Herman
Olsen, Ronny: Operativ-leder
Eriksen, Trond
Håvik, Gry
Larsen, Tone

Resultat: Ikke funnet
Hundefører:
Engseth, Kari Beate
Holm-Varsi, Karianne
Jakola, Camilla
Johnsen, Vigdis
Weigama, Susanne
Holte, Lene Nilsen: Operativ-leder
Jakola, Camilla
Larsen, Kristian B.
Løvaas, Steinar
Grønstrand, Line
Bengtsson, Susanne
Kvammen, Morten B.S
Örnerstig, Helene
Bjerknes, Tone: Operativ-leder

NRH Aksjon: 298-2017
Sted: Haugesund
Ansvarlig distrikt: Hordaland
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Ikke funnet
Hundefører:
Damås, Jan Ståle

NRH Aksjon: 299-2017
Sted: Langmyra, Kongsvinger
Ansvarlig distrikt: Innlandet
Objekt: Savnet kvinne/jente
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Bårdseng, Torstein: Operativ-leder
Furulund, Marit
Hjemsæteren, Tom
Larsson, Tone Hetty
Leiros, Nina
Nilsen, Sylvi
Kalrasten, Gunnar Johan: Operativ-leder
Bærum, Kim Magnus
Kristiansen, Per Egil

NRH Aksjon: 300-2017
Sted: Preikestolen
Ansvarlig distrikt: Rogaland
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Funnet av Sea King
Hundefører:
Enoksen jr., Paul
Iversen, Herman
Håvik, Gry
Wølstad-Knudsen, Stig
Berge, Gro-Elin
Sørby, Morten
Larsen, Tone

NRH Aksjon: 301-2017
Sted: Hønefoss
Ansvarlig distrikt: Buskerud
Objekt: Savnet mann/gutt
Resultat: Kommet til rette

Jordal Moe, Joachim
Jordal, Jørgen Andre
Jordal, Thomas: Operativ-leder
Reksten,  Alexandra
Grande, Jan Erik
Moberg, Roald
Madsgård, Silje S.

NRH Aksjon: 330-2017
Sted: Mosterhavn
Ansvarlig distrikt: Hordaland
Objekt: Savnet mann/ gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Finne, Aud Herregården
Damås, Jan Ståle

NRH Aksjon: 331-2017
Sted: Vanylven - Klovning
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal
Objekt: Savnet mann/ gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Bunes, Ronny
Dyrkorn, Kristin
Engetrøen, Per Gunnar: Operativ-leder
Osborg, Wenche
Selliseth, Jan Morten
Vikestrand, Astri
Bondhus, Hildegunn Midtbø
Fediuk, Mona Christin

NRH Aksjon: 332-2017
Sted: Bryne
Ansvarlig distrikt: Rogaland
Objekt: Savnet kvinne/ jente
Resultat: Funnet av andre
Hundefører:
Enoksenjr., Paul
Iversen, Herman
Berge, Gro-Elin
Wølstad-Knudsen, Stig: Operativ-leder
Jørgensen, Cecilie Sperre
Håvik, Gry

NRH Aksjon: 333-2017
Sted: Porsgrunn
Ansvarlig distrikt: Vestfold
Objekt: Savnet kvinne/ jente
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Tanum, Maja Bruu
Langjordet, Sissel
Askerød, Erik

NRH Aksjon: 334-2017
Sted: Førresfjorden
Ansvarlig distrikt: Hordaland
Objekt: Savnet kvinne/ jente
Resultat: ?

NRH Aksjon: 325-2017
Sted: Alvøskogen, Askø
Ansvarlig distrikt: Hordaland
Objekt: Savnet mann/ gutt
Resultat: Ikke funnet
Hundefører:
Døving, Christian: Operativ-leder
Erikstad, Nils-Tore
Gjesdahl, Baste
Haug, Nina
Skotheim, Karen Sofie
Selstø, Tom
Duesund, Henrik
Moberg, Roald
Reksten, Alexandra
Grande, Jan Erik
Ludvigsen, Lisbeth
Gullstein, Leif: Operativ-leder
Kuraas, Frid
Eilertsen, Hildur
Finne, Aud Herregården
Damås, Jan Ståle
Kryvi, Marthe

NRH Aksjon: 326-2017
Sted: Katlavatnet
Ansvarlig distrikt: Sogn og Fjordane
Objekt: Savnet mann/ gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Skår, Knut
Kryvi, Marthe

NRH Aksjon: 327-2017
Sted: Grimstad
Ansvarlig distrikt: Agder
Objekt: Savnet mann/ gutt
Resultat: Funnet av NRH
Hundefører:
Alsand, Wenche
Breidablik, Bodil Fischer
Rabben, Kent Moe: Operativ-leder
Guttormsen, Reidar
Joreid, Jannicke

NRH Aksjon: 328-2017
Sted: Liatoppen, Ål i Hallingdal
Ansvarlig distrikt: Buskerud
Objekt: Kvinne/ jente
Resultat: Funnet av HF Terje Olsen
Hundefører:
Grøndalen, Vidar
Olsen, Terje

NRH Aksjon: 329-2017
Sted: Os
Ansvarlig distrikt: Hordaland
Objekt: Savnet mann/ gutt
Resultat: Ikke funnet
Hundefører:
Heggem, Dag Magne
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Haugen, Lise Ljungmann
Molvær, Thale
Holenbakken, Roar
Nielsen, Mone
Andersen, Marius Wigen

NRH Aksjon: 351-2017
Sted: Roa
Ansvarlig distrikt: Innlandet
Objekt: Savnet mann/ gutt
Resultat: Funnet av venner
Hundefører:
Larsson, Tone Hetty
Leiros, Nina: Operativ-leder
Nilsen, Sylvi
Andersstuen, Siv Vasenden
Kalrasten, Gunnar Johan: Operativ-leder
Kristiansen, Per Egil
Hammershaug, Reidun Smeby
Askerød, Erik
Poortman, Tore: Operativ-leder
Gundersen, Per Olav Håseth
Gulbrandsen, Lene
Ørjasæter, Unni Mastad
Venner, Ann-Kristin
Haugen, Lise Ljungmann
Aspenes, Kaia
Nielsen, Mone
Mo, Reidun
Nathan, Einar
Basma, Nina
Bårdseng, Torstein: Operativ-leder
Hauge, Merete G.

NRH Aksjon: 352-2017
Sted: Haukeland
Ansvarlig distrikt: Hordaland
Objekt: Savnet kvinne/ jente
Resultat: Funnet av Røde Kors
Hundefører:
Jordal, Jørgen Andre
Skotheim, Karen Sofie

NRH Aksjon: 353-2017
Sted: Nesbyen
Ansvarlig distrikt: Buskerud
Objekt: Savnet mann/ gutt
Resultat: Funnet av NLA
Hundefører:
Grøndalen, Vidar

NRH Aksjon: 354-2017
Sted: Farris
Ansvarlig distrikt: Vestfold
Objekt: Savnet mann/ gutt
Resultat: Funnet av turgåer
Hundefører:
Fogstad, Kjell-Erik: Operativ-leder
Askerød, Erik
Bergman, Xenie

NRH Aksjon: 355-2017
Sted: Haugalandet
Ansvarlig distrikt: Hordaland
Objekt: Savnet mann/ gutt
Resultat: Ikke funnet
Hundefører:
Finne, Aud Herregården
Damås, Jan Ståle

NRH Aksjon: 356-2017
Sted: Melhus
Ansvarlig distrikt: Trøndelag
Objekt: Savnet person
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Nilsen, Wenche: Operativ-leder
Rønning, Ståle
Larsen, Kenneth Krog
Mathisen, Merethe
Østborg, Berit
Fjæran, Torun

NRH Aksjon: 357-2017
Sted: Fagerlihøgda
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal
Objekt: Assistanse, mann/ gutt
Resultat: Funnet av Røde Kors
Hundefører:
Engetrøen, Per Gunnar: Operativ-leder
Selliseth, Jan Morten
Flusund, Børge

NRH Aksjon: 358-2017
Sted: Sandefjord
Ansvarlig distrikt: Vestfold
Objekt: Savnet mann/ gutt
Resultat: Funnet av HF Kaia Aspenes
Hundefører:
Tanum, Maja Bruu
Askerød, Erik
Gundersen, Per Olav Håseth
Wilhelmsen, Ingeborg
Os, Tina Treu
Aspenes, Kaia
Lysne, Berit
Johnsen, Charles
Poortman, Tore

NRH Aksjon: 359-2017
Sted: Drangedal
Ansvarlig distrikt: Buskerud
Objekt: Savnet person
Resultat: ?
Hundefører:
Bommen, Hege
Venner, Ann-Kristin
Nathan, Einar
Askerød, Erik
Tanum, Maja Bruu
Refsdal, Stian
Gåra, Margit

NRH Aksjon: 360-2017
Sted: Radøy
Ansvarlig distrikt: Hordaland
Objekt: Savnet mann/ gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Skotheim, Karen Sofie
Storhaug, Jørn-Rune

NRH Aksjon: 361-2017
Sted: Haugalandet
Ansvarlig distrikt: Hordaland
Objekt: AMB oppdrag, mann/ gutt
Resultat: Ikke funnet
Hundefører:
Finne, Aud Herregården

NRH Aksjon: 362-2017
Sted: Oslo/ Huseby
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker & Bærum
Objekt: Savnet kvinne/ jente
Resultat: Ikke funnet
Hundefører:
Nordmo, Lisa
Sørlie, Hege
Stene, Terje: Operativ-leder
Murberg, Inge: Operativ-leder
Bjønness, Nils-Jørgen
Sundhagen, Trine
Wilhelmsen, Ingeborg
Madsgård, Silje S.
Askerød, Erik
Gjetrang, Gro
Haugen, Lise Ljungmann
Schulstad, Sonni
Molvær, Thale
Røkholt, Gro
Holenbakken, Roar
Aspenes, Kaia
Nielsen, Mone
Erikstad, Nils-Tore

NRH Aksjon: 363-2017
Sted: Fredrikstad
Ansvarlig distrikt: Østfold og Follo
Objekt: Savnet kvinne/ jente

Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Herjuaune, Mona
Vik, Toril B.: Operativ-leder
Bjønness, Kirsten Plum
Steiro, Sidsel
Bjønness, Nils-Jørgen
Venner, Ann-Kristin
Askerød, Erik
Geelmuyden, Helene E.
Holenbakken, Roar

NRH Aksjon: 364-2017
Sted: Krosshø, Sognefjell
Ansvarlig distrikt: Innlandet
Objekt: Assistanse, kvinne
Resultat: Funnet av NLA
Hundefører:
Rønning, Ståle
Gundersen, Per Olav Håseth

NRH Aksjon: 365-2017
Sted: Sulåmoen
Ansvarlig distrikt: Trøndelag
Objekt: Assistanse person
Resultat: Funnet av andre
Hundefører:
Rønning, Ståle
Mathisen, Merethe
Fjæran, Torun

NRH Aksjon: 366-2017
Sted: Ølen
Ansvarlig distrikt: Rogaland
Objekt: AMB oppdrag
Resultat: Ikke funnet
Hundefører:
Iversen, Herman

NRH Aksjon: 367-2017
Sted: Tønsberg
Ansvarlig distrikt: Vestfold
Objekt: Savnet person
Resultat: ?
Hundefører:
Tanum, Maja Bruu
Askerød, Erik

Hundefører:
Finne, Aud Herregården
Damås, Jan Ståle

NRH Aksjon: 335-2017
Sted: Skorovatn, Dausjøen
Ansvarlig distrikt: Trøndelag
Objekt: Assistanse, kvinne/ jente
Resultat: Funnet av et turgåer
Hundefører:
Larsen, Kenneth Krog
Nilsen, Wenche: Operativ-leder
Østborg, Berit
Fjæran, Torun

NRH Aksjon: 336-2017
Sted: Tønsbergfjorden
Ansvarlig distrikt: Vestfold
Objekt: Savnet mann/ gutt
Resultat: funnet av andre
Hundefører:
Hansen, Henning
Lønn, Brita Bergan
Fogstad, Kjell-Erik: Operativ-leder
Tanum, Maja Bruu
Askerød, Erik
Hoem, Trine
Langjordet, Sissel
Hansen, Jim Olav
Aspenes, Kaia
Venner, Ann-Kristin

NRH Aksjon: 337-2017
Sted: Blindheim, Ålesund
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal
Objekt: Savnet mann/ gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Bunes, Ronny: Operativ-leder
Hegness, Brit
Isaksen, Andreas
Selliseth, Jan Morten
Flusund ,Børge
Rørstad, Britt Unni

NRH Aksjon: 338-2017
Sted: Os
Ansvarlig distrikt: Hordaland
Objekt: AMB oppdrag, mann/ gutt
Resultat: Ikke funnet
Hundefører:
Erikstad, Nils-Tore
Jordal Moe, Joachim
Jordal, Thomas: Operativ-leder
Reksten, Alexandra
Moberg, Roald
Madsgård, Silje S.

NRH Aksjon: 339-2017
Sted: Kronfjell, ved Nisser
Ansvarlig distrikt: Telemark

Objekt: Assistanse kvinne/ jente
Resultat: Funnet av Røde Kors
Hundefører:
Gåra, Margit
Langjordet, Sissel
Refsdal, Stian
Aspenes, Kaia
Askerød, Erik
Abelsen, Bjørg

NRH Aksjon: 340-2017
Sted: Tromsdalstind
Ansvarlig distrikt: Troms
Objekt: Savnet kvinne/ jente
Resultat: Funnet av ATV patrulje
Hundefører:
Bengtsson, Susanne
Sørensen, Lisbet: Operativ-leder
Storås, Vemund
Hansen, Odd Arne
Grønstrand, Line

NRH Aksjon: 341-2017
Sted: Byåsen, Trondheim
Ansvarlig distrikt: Trøndelag
Objekt: Savnet kvinne/ jente
Resultat: Funnet av HF Kenneth Larsen
Hundefører:
Bøe, Martin: Operativ-leder
Rønning, Ståle
Larsen, Kenneth Krog
Mathisen, Merethe

NRH Aksjon: 342-2017
Sted: Tonstad, sør av Trondheim
Ansvarlig distrikt: Trøndelag
Objekt: Savnet mann/ gutt
Resultat: Funnet av forbipasserende
Hundefører:
Bøe, Martin
Nilsen, Wenche: Operativ-leder
Rønning, Ståle
Skalde Frisvold, Benedicte
Mathisen, Merethe
Østborg, Berit
Fjæran, Torun

NRH Aksjon: 343-2017
Sted: Tomter
Ansvarlig distrikt: Østfold og Follo
Objekt: Savnet person
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Hansen, Jim Olav
Herjuaune, Mona
Olaussen, Karin Helene
Sogn, Ann Kristin: Operativ-leder
Nathan, Einar
Holmen, May-Elin
Aasen, Aino
Gjermstad, Aina

Haugen, Lise Ljungmann
Geelmuyden, Helene E.
Boge, Gudrun Seeberg
Nielsen, Mone

NRH Aksjon: 344-2017
Sted: Seljord
Ansvarlig distrikt: Telemark
Objekt: Savnet kvinne/ jente
Resultat: Funnet av Røde Kors
Hundefører:
Gåra, Margit
Langjordet, Sissel
Larsen, Janne
Lykke, Betina
Askerød, Erik

NRH Aksjon: 345-2017
Sted: Sandefjord
Ansvarlig distrikt: Vestfold
Objekt: Savnet mann/ gutt
Resultat: Kommet til rette
Hundefører:
Lønn, Brita Bergan
Fogstad, Kjell-Erik: Operativ-leder
Hoem, Trine
Tanum, Maja Bruu
Askerød, Erik

NRH Aksjon: 346-2017
Sted: Lillehammer
Ansvarlig distrikt: Innlandet
Objekt: Savnet kvinne/ jente
Resultat: Funnet av dykker, brannvesen
Hundefører:
Bårdseng, Torstein
Leiros, Nina
Nerhagen, Merete
Andersstuen, Siv Vasenden
Bjørkhaug, Synnøve: Operativ-leder
Kalrasten, Gunnar Johan: Operativ-leder
Bærum, Kim Magnus
Kristiansen, Per Egil
Hammershaug, Reidun Smeby

NRH Aksjon: 347-2017
Sted: Helgeroa
Ansvarlig distrikt: Vestfold
Objekt: Savnet kvinne/ jente
Resultat: Funnet av Politiet
Hundefører:
Fogstad, Kjell-Erik: Operativ-leder
Askerød, Erik
Olaussen, Karin Helene
Langjordet, Sissel
Larsen, Janne
Lysne, Berit

NRH Aksjon: 348-2017
Sted: Sørum
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker & Bærum

Objekt: Savnet mann/ gutt
Resultat: Funnet av Norsk Folkehjelp
Hundefører:
Bjønness, Kirsten Plum
Mebust, Stig: Operativ-leder
Steiro, Sidsel
Bjønness, Nils-Jørgen
Hogstad, Ingvid
Langlien, Kamilla
Olaussen, KarinHelene
Olivares, Dario
Holenbakken, Roar
Johnsen, Charles
Madsgård, Silje S.
Vik, Toril B.: Operativ-leder
Bjørdal, Siri
Gundersen, Per Olav Håseth
Sundhagen, Trine
Høst, Camilla
Gulbrandsen, Lene
Berglund, Sara Helen
Venner, Ann-Kristin
Gjetrang, Gro
Aspenes, Kaia
Nielsen, Mone
Aasen, Aino
Gjermstad, Aina

NRH Aksjon: 349-2017
Sted: Hønefoss
Ansvarlig distrikt: Buskerud
Objekt: Savnet kvinne/ jente
Resultat: Funnet av Politihelikopter
Hundefører:
Grøndalen, Vidar
Hanssen, Tonje
Cecilie Moen
Olsen, Terje
Tørrissen, Ann-Kristin
Hesjedal, Marie: Operativ-leder
Andersen, Marta
Lykke, Betina
Lysne, Berit
Nordmo, Lisa
Kristiansen, Ole-Jan
Huseby, Bjørg Elin
Aspenes, Kaia
Askerød, Erik

NRH Aksjon: 350-2017
Sted: Mariholtet
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker & Bærum
Objekt: Savnet kvinne/ jente
Resultat: Funnet av HF P.O. Gundersen
Hundefører:
Mebust, Stig
Poortman, Tore
Sørlie, Hege
Gundersen, Per Olav Håseth
Gulbrandsen, Lene
Venner, Ann-Kristin
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år var det Knut og Tor som var de 
heldige som fikk reise på ICAR 

konferanse i Andorra. Dette er en
årlig konferanse for fjellredning, 
sikring, luftredning og medisin 
(førstehjelp)
Vi satt oss på flyet tidlig en tirsdag
morgen på Gardemoen med kurs 
for Barcelona. Derfra bar det videre
med buss i fire timer til Andorra 
og Soldeu. Soldeu er en typisk 
fjellandsby som bare ligger 15 min
kjøring fra den Franske grensen.
Landsbyen er oppbygd på vinter-
turisme, uendelig med skiheiser 
og nedfarter. 

Tirsdagen gikk med til reise, 
registering og en kort gjennomgang
av programmet.

Onsdagen ble vi inndelt grupper der
vi hadde gjennomgang av forskjel-
lige utfiringsmetoder, rappellering,
heising av båre og andre tau-
teknikker. 

NARG hadde en veldig informativ
presentasjon av deres teknikk med
uthenting av skadet klatrer eller
basehopper fra lodrett vegg. 
En prosedyre NARG har utviklet
sammen med 330 skvadronen, der
de klatrer til pasient med tau og får
festet langline fra helikopter og så 
en spesiell teknikk for å få heist de
inn i helikopteret. 

Av førstehjelp var det i år to caser 
der den ene var forskjellige måter å
sikre og stabilisere en pasient med
skader i hofter-bekken. Både med
profesjonelt utstyr og med enkle
midler. 

Den andre var hvordan behandle en
pasient som har hengt i i en sele en
viss stund og fått alt blodet ned i
beina

Mye vi ikke får bruk for men likevel
nyttig erfaring og kjekt å se hvordan
andre jobber og bruker forskjellige
typer sikring og teknikker i 
førstehjelp.

Redningshunden 04-2017

2524

Redningshunden 04-2017

Ved Tor Monsen og Knut Skår, Norske Redningshunder (NRH)

Praksisdagen i år hadde også en
presentasjon av redningshundene 
i Andorra, det er det profesjonelle
brannkorpset som står for søk og
redning, det er også disse som har
redningshundene. 

De hadde ikke eget program og 
dommere slik vi har i Norge men
brukte de Franske redningshundene
sitt program. De trente i Andorra
men dro til Frankrike på kurs og 
godkjente hundene sine der. De
startet opp i 1995 med to godkjente
lavinehunder og hadde i dag totalt 
8 redningshunder i Andorra og god-
kjente disse i ettersøkning, lavine og
katastrofesøk.

Noen hadde alle grenene mens
andre kun hadde en. Ettersøknings-
programmet bestod av det vi kaller
teigsøk og hadde ikke de andre 
elementene som vi har. Present-
asjonen var godt opplagt og viste
gangen fra innlæring av nye hunder,
frem til en praktisk ettersøkning. 

Det var til enhver tid en hunde-
ekvipasje på vakt på brannstasjonen.
De hadde også i tillegg til det
praktiske hundearbeidet mye teori
på tre plan der de avla teoretisk 
eksamen for hvert plan. Det startet
med lære om hund, hvordan de

IKAR 
Hund sitt 

kommisjonsmøte

Pasient som har hengt lenge i klatresele: 
Foto: Knut Skår

Stein Falsen Møller viser uthenting av pasient
i lodrett vegg. Foto: Rob Grange

Stabilisering av bekken med varmefolie: 
Foto: Knut Skår

Trangdal med mye fjell. Foto: Knut SkårI
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skulle søke og forholde seg i et søk,
når de så hadde hatt godkjent hund
kunne de gå videre til trinn 2 som var
tilsvarende våre operative ledere.
Det siste trinnet var mer som leder
for større operasjoner.

Hele torsdagen satt av til eget møte 
i IKAR – HUND, Marcel Maier som er
president i kommisjonen ønsket 
velkommen, vi gikk gjennom
protokollen fra møtet sist år. 
IKAR -HUND er fortsatt en under-
kommisjon, men er nå fristilt fra
skredkommisjonen etter møtene 
vi hadde i fjor med styret. Hunde-
kommisjonen sin president er nå
medlem av teknisk komité, men har
ikke styreplass slik presidentene i de
andre kommisjonene har.  Han få all
info som styret får og vi føler vi har
komt en lang vei mot målet som er 
å bli en sidestilt kommisjon med de
andre. Som en del av dette ble det

også bestemt at vi måtte ha en vise-
president som kunne steppe inn for
presidenten ved behov.
Knut ble enstemmig valgt som vise-
president for hundekommisjonen.
Vi gikk gjennom aksjoner fra forskjel-
lige land som har vert en fast del av
agendaen i flere år.

NRH presenterte skredet på 
Haugastøl.

Sveits hadde flere aksjoner men en
spesiell var deler av et fjell som raste
ut i sammenheng med veiutbedring,
to personer er fortsatt savnet. Hund
markerte men det er ikke mulig å gå
inn i området på grunn av rasfare.
Det arbeides med sikring for å mulig
komme inn der å hente ut
personene.
Sveits presenterte også flere andre
aksjoner av mer «vanlig karakter»
men de hadde også et snøskred der

det ble funn av person som lå på
2meter, uten SM, han ble funnen av
hund og tatt ut i live, dessverre døde
han etter 4 dager på sykehus på
grunn av skadene han hadde.

Tsjekkia hadde en presentasjon av
sin organisasjon, de bruker aktivt
Basecamp og GPS på hundene sine
tilsvarende slik vi gjør i Norge. De
hadde en litt anna tilnærming enn
oss i forhold til oppdeling av teiger.
De delte kartene opp i 100m ruter og
brukte dette i mye større grad enn vi
gjør. De presenterte også noen lete-
aksjoner og hvordan de hadde brukt
Basecmp og systemene sine.  

Hundekommisjonen skal ha works-
hop i lavinesøk i 2018, der vi møter
med hunder fra de forskjellige na-
sjonene til en felles samling over 4
dager der vi trener saman og viser

frem hvordan vi lærer opp hundene 
Guarda de Financa i Italia tilbød seg
at de kunne arrangere dette i Passo
Rolle i april. 
Dette blir enstemmig vedtatt og 
vi ser frem til å kunne stille med 
representanter fra Norge her og tror
dette kan bli veldig interessant og
lærerikt.

Det var godt oppmøte på hunde-
siden i år med nærmere 40 deltagere
fra 20 nasjoner. Dette førte til mange
gode presentasjoner og diskusjoner.
Vi hadde gruppearbeid med tema 
forebygging (prevention) som var
IKAR sitt tema i år, her fikk vi laget 
et godt grunnlag for å utarbeide
anbefalinger om hvordan
hundeførere på best måte kan for-
berede og ta vare på hundene sine

for å gi de best mulig forutsetninger
for å gjøre en god jobb i de forskjel-
lige søksformene. Disse anbefal-
ingene vil bli bearbeidet gjennom
året og målet er å legge de frem som
IKAR reccomondations ved neste års
kongress.

Fredag hadde hele hundekom-
misjonen en ny runde med rednings-
hundene fra Andorra, her gikk vi
nærmere inn på innlæring av nye og
søk med erfarne hunder. De legger
stor vekt på å sosialisere hundene,
slik at de tolerere andre hunder. De
lærer de også opp til å ligge oppe på
skuldrene når de kjører nedover
slalåmbakken. 
Prøven deres består i å gjennomsøke
en teig og finne de savnede. 
Etter at de hadde endt demonst-

rasjonene hadde vi en kort 
gjennomgang der vi kommentere 
og viste hvordan vi starter innlæring.

Etter lunsj hadde Italienerne en 
gjennomgang av et forsknings-

Nasko (Bulgaria), Tor og Jørgen(Sverige), følger med på oppvisingen. Foto: Knut Skår

Hundeførerne samlet sammen med redningshundene fra Andorra. Foto: Rob Grange

Demonstrasjon av posisjon ved skikjøring. Foto: Rob Grange
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prosjekt på utåndingsfert. De gjør
det nok på en noe mer komplisert
måte enn det vi gjør, men det var
nøye dokumentert både på hvor mye
luft de blåste og hvordan hundene
oppførte seg. Det var fordelt på rase,
type søk,  Deres resultat etter under-
søkelsen viste at alle hundene
markerte på dette, men det var 
noe forskjellig suksessrate.

Knut viste en film som han har laget
over hvordan man enkelt kan trene
lavinesøk ved å bruke utåndingsfert. 

Fredag kveld samlet nesten alle
hundeførerene seg på altanen til en
av deltagerne fra SARDA Lake, det
viser seg at vi er like over hele verden
når det gjelder samhold og felleskap
blant hundeførerene. 

Presidenten i IKAR, Franz Stämpfli
kom også innom og hilste på i 
løpet av kvelden. Noe han nevnte 
i festtalen på lørdag når han 
kommenterte samholdet i IKAR 
representert ved hundeførere og
Norsk snaps (Akevitt) 

Det var samtidig demonstrasjon av
forskjellige bergingsteknikker fra 
skianlegg, både med klatrere og
helikopter.

Lørdagen var alle samlet for 
gjennomgang og presentasjoner av
redning av skadde fjellklatrere. Noe
førstehjelp og igjen redning av base-
hoppere.

På slutten av dagen ble det avholdet
generalforsamling, den 69. i rekken.
Sarda Lake distrikt ble valgt inn som
B-medlem.

Lørdagen ble avsluttet med fest-

middag, der ett av høydepunktene
for oss var at Presidenten i Ikar
nevnte Norske Redningshunder 
i festtalen sin.

Søndagen ble brukt til hjemreise.

Besøk av IKAR’s President. Foto: Rob Grange
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Tekst og foto: Terje Johansen

Da jeg skulle hente min nye valp helt
oppe i Nordberg i Skjåk, dro jeg
innom Lom for å hilse på gamle
kamerater fra en svunnen tid. I den
anledning møtte jeg selvsagt
”Gutte”, Nils Bjarne,  Odd Egil og Erik.
Vi hadde en kjempehyggelig
ettermiddag og kveld sammen.

For de av oss som har vært med en
stund, er personen nevnt i tittelen en
kjent person. Vi snakker om
”Bøverdalens store sønn”, som
mange vil kalle ham. Selv har han jo
litt ironisk sagt at Bøverdalen ligger
midt i Norge!
Det er knapt noen som har hatt flere
godkjente hunder enn Guttorm, og i
tillegg er han en ”motor” i miljøet i
Lom.
I 1986 fikk han godkjent sin første
hund, som het Zico, og var en
schäfer. Strøk med glans på regod-
kjenning i 1988. Senere – i 1991 kom
neste godkjente, med navnet Cæsar,
som også var en schäfer. Og under-
tegnede minnes en gang på en tren-
ingssamling/kurs  hvor disse ordene
falt fra Guttorm: ”Har du en god
hund, så har du en god hund!”( Vi

tror det var på Grotli den dagen Zico
ble godkjent i et felt som var hardt-
råkka med tråkkemaskin.)

Neste godkjenning var en border
collie, som het Ben Nevis. Den ble
godkjent i 1996.(Han var også
sommargodkjent.) Neste var også en
bordercollie, med navn Zapp. Denne
ble godkjent i 2003.(Også
sommergodkjent.)

Siste ”skudd på stammen” er en
Working Kelpie som heter
Ørjagarden´s Festus, og denne ble
godkjent i 2012.  Guttorm sier også
at han har en ny en ”på lur” også!
Legger man sammen alt dette, og
ettersøkninger og aksjoner, blir dette
en utrolig historie og en utrolig inn-
sats!

Når det gjelder ruin-, eller
katastrofesøk som det nå heter, for-
teller Guttorm at han ikke har hatt
noen ambisjoner her, i og med at
han bor langt fra urbane strøk, med
de manglende treningsmuligheter
som det betyr. Sommer og vinter får
være tilstrekkelig, sier Guttorm.

Guttorm Myren
Når det gjelder sommertrening, er
miljøet relativt lite, og man har der-
for samarbeidet med lokale hunde-
klubber for å få trent skikkelig. Og
dette har vært positive opplevelser.
En av de andre ”motorene” i miljøet
er Ragny Bakken.

Vintertreningen er det større inter-
esse for, og treningsmulighetene
ligger opp mot Grotli. Sognefjellet
har også vært et alternativ, men ofte
stenges veien, og med det begrenses
dette.

Guttorm har vært engasjert i gårds-
drift i hele sitt voksne liv, og gården
oppe i Bøverdalen overtok han da
han var 27 år. Han er i dag samboer
med Randi, som også er aktivt med i
det lokale treningsmiljø. (Festus er
også godkjent kadaversøkhund, og
sammen med de andre hundene
svært nyttige som gjeterhunder.)

Så får vi bare håpe at Guttorm og
”gjengen”  i Lom fortsetter slik at
miljøet ikke forvitrer. Det hadde vært
leit, da Lom og gjengen der oppe har
vært med å forme FNL/NRH i årtier.

Gjengen i Lom i september i år: Terje Johansen, Nils Bjarne Lund, Erik Pettersen, Odd Egil Ringebo og Guttorm Myren.

Guttorm Myren, snart en legende i NRH.



9 redningshunder og –førere(HF)
sammen med 14 sikringsmenn 
og -kvinner, var lørdag i søk etter
savnede mennesker, i tre 
forskjellige caser.

På vegen av NRH lag 2 i Oslo, hadde
Kristine Pedersen(tidligere elev ved
Risøya) og undertegnede(tidligere
ansatt ved Risøya) ordnet så vi fikk
ha vår høst lagtur på vakre Risøya i
Tvedestrand. Sammen med linjefag-
lærer for Rednings-linjen ved Risøya
FHS, Frode Hansen Husavik, hadde 
vi planlagt og igangsatt et samarbeid
for å få gjennomført en fullblåst
øvelse på lørdagen med Risøy
Folkehøyskole sin Rednings,
sikkerhet og ledelses linje som
markører, hjelpemannskap mm. 

Etter lengre tids planlegging var
dagen endelig her. Vi troppet opp 
på gamle trakter på Risøy Folkehøy-
skole langt ut i skjærgården i Tvede-
strand kommune. Opplegget
begynte torsdag med undertegnede
som underviste elevene på 
Rednings-linjen på folkehøyskolen,
om NRH og bruk av hunder i 

redningssøk. Etter undervisningen
gikk vi ut og hadde demonstrasjon
av spor og overværssøk, med 
Kristine Pedersen og Calvin. 

Fredagen var avsatt til planlegging
av selve øvelsen, lage casene, 
fordele oppgaver, finne funnstedene
mm. Elevene var engasjerte og
dyktige. På kvelden begynte
lagmedlemmene fra lag 2 å 
ankomme folkehøyskolen. Etter litt
kveldsmat ble hundene innlosjert 
i maskinrommet som hadde blitt 
organisert fra Rednings-linjen så
hunden kunne ha et sted å tørke og
hvile mellom slagene. Dette ble satt
veldig pris på med tanke på de vann-
massene og vinden som var meldt de
neste dagene. Vi hadde også invitert
de lokale medlemmene av NRH i
Agder dio til øvelsen. Tre A-hunde-
førere og en B-hundefører fra Agder
troppet opp lørdag morgen og var
aktivt med under hele øvelsen.

Etter en rask frokost var den første
savnede blitt borte og utkallingen
gikk. Første OL var Christine Øverli,
som ble utkalt av ”Politiet” (Frode
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Hansen Husavik). KO ble opprettet
på øyen i tredje etasje av Maskin-
bygget og mannskapsrom ble gjort
klart i andre etasjen. Dette gjorde 
at det var en fin flyt på henting av 
utstyr, tørking, utskiftning av mann-
skap og informasjon. Vi hadde 
tilgjengelig 9 Redningshunder (4 A-
hundeførere, 3 B-hundeførere og 
2 rekrutter), 14 elever fra Rednings-
linjen som sikkerhetspersonell, 
støttemannskap, førstehjelps-
personell og markører, Linjelærer
som politi, PC (med basecamp og OL
logger), storskjerm, ATV med henger,
båter, klatre- og sikringsutstyr,
hjelmer, vester, bårer og alt annet 
vi kunne ønske oss. 

Case 1 var en jeger med våpen,
hadde vært savnet siden kvelden
føre. Han var blitt observert 
kryssende broen i bil og ikke
kommet hjem påfølgende kveld. 
Diabetes og manglet medisiner. 

Neste case var Kristine Korneliussen
OL, hvor en dement eldre dame som
hadde tilholdssted fra barndommen
på en Bergøya en øy på innsiden av

Til tross for uvær og flom, øvde medlemmene 
av NRH Lag 2 i Oslo, Agder lag og elevene på 

Rednings-linjen ved Risøy Folkehøyskole(FHS) 
på aksjoner og spennende redninger

Risøya, redningshunder og førere ble
transportert ut i både ATV og båter,
samt det ble igangsatt et kystlinje
søk med hund i båt. 

Dagens tredje og siste case ble styrt
av OL Christel Tangnes, hvor en
buldrer var observert på vei inn på
øyen og siden ikke var hørt fra. Øyen
har mange fine buldreplasser, samt
et stort stinett som leder til disse
plassene. Noe av fokuset for denne
casen var utbæringen av den
savnede fra en vanskelig og bratt
posisjon. 

Alle casene hadde fokus på sikkerhet
i form av sikring fra hjelpemannskap,
mens den taktiske organiseringen 
i KO fokuserte på MSO med
sykkelhjulet og de siste tallene som
er kommet fra Olav Lie i sommer. Alle
casene ble løst veldig effektivt og
bra, markører følte seg ivaretatt og
redningsmannskapene følte KO
fungerte godt. Alle de tre Operative
lederne var relativt ferske, Øverli har
endel kompetanse og noe erfaring
fra tidligere kurs, men Korneliussen
og Tangnes har ingen tidligere 
erfaring med KO arbeid. For hvert
case hadde OL to nye dyktige 
redningselever til å hjelpe seg med 
å styre samband og hendelseslogg,
samt mannskapslister. Vi så en fin
progresjon på hvordan casene ble
løst i løpet av dagen. Alle tre OL 
med redningselever i KO utførte et
fantastisk stykke arbeid og tok vare
på alle mannskapene sin inne og ute.
I KO fikk de oppleve flere sider av
arbeidet fra kaoset når alle mann-
skapene begynner å velte inn, klare
for oppdragene sine og sambandet
går i ett sett. Til de stille stunder når
man venter spent på å høre fra
mannskapene og man vrir hjernen
på hva man kan ha oversett, hvor
kan den savnede være? Det var
veldig dårlig sambands dekning
visse steder på øya, så da ble det 
satt i gang mannskaper utplassert 
til å være repetere, dette fungerte 
utmerket. 

Tekst: Anna Bjurgård Compton. Bilder: Kristine Pedersen og Anna Bjurgård Compton.
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HF Compton og Øverli som OL med "Politi" Husavik i KO

HF Tangnes m/ Kenzie, HF Korneliussen m/Bajazz og sikringspersonell klare 
til å transporteres ut i teig.

HF Øverli m/Ero og HF Tangnes m/Kenzie i båttransport ut til øy for søk.

HF Inger Bråthen viser ATV sjåføren fra Risøya FHS sin Redningslinje, hvordan hun ønsker 
å bli kjørt for å avsøke oppgaven.
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Kristine Pedersen hadde tatt på seg
(i tillegg til å arrangere og søke med
egen hund) å ta vare på mann-
skapene som var i mellom oppgaver,
lagde vafler, kokte kaffe og passet på
at alle fikk i seg mat, varm drikke,
tørt tøy eller lånt nytt regntøy fra 
det store lageret på skolen om
nødvendig og passet på å lade utstyr
eller bytte batterier der det var
nødvendig. 

Etter hvert case ble det kjørt en kort
debrief med alle mannskapene med
fokus på KO arbeid, praktisk løsning
av oppgaven, kommunikasjon ut til
mannskapene, sikkerhet ute i søket
og hvordan funnet forløp. En lengre
debrief med fokus på hundearbeidet

ble kjørt på kvelden med bare laget.
Agder lag uttrykte stor takknem-
lighet for invitasjonen og vi var
meget lykkelig de ville delta og
hjelpe til å gjøre denne øvelsen enda
bedre. Elevene på Rednings-linjen
virket veldig fornøyde med øvelsen
og syntes både hundearbeidet, KO,
det taktiske arbeidet og alt det
praktiske av sikring og beredskap 
var både spennende og lærerikt. Alle
parter uttrykte et stort ønske om 
en repeat av dette og gjerne på en
større skala, så ny øvelse er allerede
så vidt begynt 
planlagt for 
vår 2018. 

Etter en god 

natts søvn var medlemmene av lag 2
klare på søndag for trening på 
momenter fra dagen før. Først ut var
søk etter savnet langs skjærgård fra
båt. En og en hund ble kjørt forbi en
figurant og fikk indikere fra båt, for
deretter og settes i land og lokalisere
den savnede. Regn og vind var enda
sterkere enn dagen før, men inna-
skjærs var det fortsatt forsvarlig å
gjøre treningen. Hundene jobbet fint
og fikk fine erfaringer på denne søks-
formen. Etter denne økten gikk vi

rett videre til søk fra henger bak ATV,
med lange overvær på ukjent
skjulested inne på øyen. Både HF’ere
og hunder lærte masse fra disse opp-
gavene og er enige om ønske om
mere slik trening i fremtiden. 

Når flomvarslet økte, satte vi raskt i
gang evakuering fra øyen da vi fikk
mulighet til å følge en lokalkjent ut
fra øya. Alle kom seg trygt av gårde,
men etter bare 500m på E18 var det
ikke mulig å komme videre og vi ble

værfaste med en natts overnatting
hos Compton’s familie på Skuggevik
hos Erling og Kari Skuggevik, 5 HF 
og 8 hunder. En fin avslutning på en
lærerik helg, 5 HF og 8 hunder trygt
og varmt innlosjert. En fin avslutning
på en lærerik helg. 

Tangnes som OL, med "Politi" Husavik i KO med hjelp av redningslinje elevene til å kjøre samband, personell-logger mm.
Redningslinje elevene under uttransportering av skadet fra 
en fjellknaus, med HF Øverli og Ero som gjorde dette funnet. HF Svein Skagen under søk på bryggene

Tørke og oppholdsrom for hunder og utstyr, 
dette var en stor hjelp i det været vi fikk 

oppleve.

Gruppebilde av redningslinje elevene fra Risøy FHS, HF fra Agder;
Inger Bråten, Svein Skagen, Tina Tvedt og Anette Hagen og HF fra
Oslo; Kristine Korneliussen, Christel Tangnes, Chrisitne Øverli,
Kristine Pedersen og Anna Bjurgård Compton. 
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Foto: Svein Skagen
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g er født i 1954 og
oppvaksen på gard i Lom og Skjåk.
Den gongen var gardsbruka mykje
drive som sjølvhushald, slik at det på
garden var både ku, gris, geit, sau og
høner. Takomtil var det og nokre 
kalkuner. Foreldra mine var blant dei
fyrste i landet som hadde Border
Collie. Kvalpen, Tessa, vart kjøpt på
ei landbruksutstilling på Ekeberg i
Oslo på slutten av 50-talet.  Mor til
Tessa var importert drektig til Norge.
Eg og Tessa vart bestevener.  
I arbeidet på garden var dette å ha
dyra ut og inn på forskjellig beite ei
oppgåve for oss gutungane. Tessa
gjorde dette arbeidet mykje enklare,
og det artige var at ho hadde ulik
tilnærming til dei forskjellige dyra.
Kyrne skulle gå i ei rekke med 
bjøllkua fyrst.  Sauane gjekk i flokk.
Geitene ei blanding av dette. Eg
lærte mykje om hund og interessa

for dette gjorde at eg i tenåra
fekk tak i ei schæfertispe.
Med denne var eg på c-kurs

på Upsete i 1973. Same året
tok eg og Brekurs i regi av

DNT og frå eg var
gamal nok var eg
aktiv i det lokale
hjelpekorpset. Før
det hadde eg og
vore på sesjon, der
eg la fram eit ønske

om å tenestegjera ved
Forsvarets Hundeskole. For å koma
inn på hundeskolen måtte ein inn i 
Kystartilleriet og det var rekna som
eit nålauga og koma inn på Hunde-
skolen.  Dei fleste som kom dit
hadde velferdsgrunnar.  Eg hadde
ikkje det, men fekk beskjed om at
dersom eg gjorde det godt på 
rekruttskulen kunne det vera til god
hjelp. Før rekruttskulen det året
hadde eg gått som breførar over
Styggebreen til Galdhøpiggen.  Kvar
dag bar vi med vare til Kiosken på
toppen og ofte kappast vi førarane
om å koma fyrst opp piggura til
toppen. Eg var derfor i svært god
form og rekruttskulen gjekk som 
ein leik. Eg vart beste rekrutt i den
kontingenten.  Dette gjorde at eg
hamna på Hundeskolen, som den
gong var på Seiersten Festning 
i Drøbak.  Det vart eit lærerikt år.  
Da hadde eg fått meg ein schæfer
hannhund (Fax) som vart B-godkjent.
P.g.a. få godkjente hundar var   
B-godkjente hundar den gongen på
tenestelista. Politiets hundeteneste
var ofte på hundeskolen og trena

sine hundar. Eg var da ofte med som
figurant.  Dette gjorde at eg fekk 
interesse for politiyrket og til tross
for at eg var 4 cm for liten vart eg
teken opp som aspirant.  Etter 
politiskulen hamna eg som lens-
mannsbetjent på Hol lensmanns-
kontor på Geilo.  

Etter Fax godkjente eg Max i kl. A på
Tyin i 82.  Han vart regodkjent i 84.
Etter Max godkjente eg Roms i kl. A
på Grotli i 89 han vart regodkjent 
i 91. Teoretisk del av instruktør-
utdanninga vart godkjent på Geilo
juni 84 og praktisk del på Tyin
vinteren 85. 

Som lensmannsbetjent vart eg berre
eit år på Geilo. Eg søkte meg attende
til Lom da det vart ledig stilling der
og Kjell Askildt overtok stillinga etter
meg på Geilo. I  Lom kom eg attende
til eit veldig aktivt redningsmiljø
rundt Fjellredningsstasjonen i Lom. 
I alle år frå 1980 fram til 2000 hadde
eg ansvaret for redningstenesta ved
kontoret og da spesielt påskebered-
skapen  ved Fjellredningsstasjonen.

Da det vart mogleg å danne lokale
lag av NRH var vi tidleg ute og danna
Jotunheimen lag.  Vi deltok på ulike
festivalar som vakter og ryddehjelp.
Vi drog og veksel på andre
medlemmar i NRH som vart med
som dugnadshjelp.  Spesielt
Countryfestivalane ga gode 
inntekter.  Inntektene brukte vi på 
utdanning av hundar og hunde-
førarar. I ein viss grad kjøpte vi og 

inn klede og skiutstyr.  Eldre hunde-
førarar vart sponsa med nye hund
når det vart aktuelt.  På det meste
hadde vi 11 godkjente vinterhundar.
Dette var over 10 % av dei godkjente
vinterhundane i landet og vart lagt
merke til ikkje berre i Lom.  Det er
stort sett lokalt eg har sette det som
meiningsfult å drive som instruktør.
Det har ikkje passa meg  å vera med
på store kurs, smekkfult av oppgåver
som ein skal igjennom, der det ikkje
er tid til å løyse utfordringar, der ein
ikkje har nok tid til den enkelte
ekvipasje.

Lom ligg sentralt til med tanke på 
å nå dei største fjellområda i Norge. 
Å vera busett der var ikkje nokor
ulempe. Det var mange rednings-
aksjonar og eg brukte mykje tid på
dette og NRH.

Den mest «spektakulere» aksjonen
var kanskje nyttårshelga 1986 med
to klatrarar som under labile forhold
på «død og liv» skulle utfordra 
Romsdalen.  Båe vart tekne av eit
ras. Men den eine overlevde, berre
forslått, og med ei skade i ankelen.
Den andre var borte under snøen.
Han som overlevde klarte å koma
seg ned til togbana i Romsdalen og
fekk stana toget.  Det vart så satt i
gang ein organisert redningsaksjon.
Fyrste døgnet var det hundeførarar
frå Sunnmøre og Romsdalen som var
inne og søkte i området.  Deretter
vart vi hundeførarane i Gudbrands-
dalen kalla ut.  Den naturlege leiaren
var gamle Moen (Ole A. Moen).  

Forholda i området hadde forverra
seg drastisk og det hang bl.a. att
nokre toppskavlar som vi frykta ville
kome da det var mildver på over
1000 meter. Det var da kome ein del
pårørande og mykje presse.  Det var
livsfarleg og nærme seg skade-
staden. Med på aksjonen hadde vi
bl.a. ein erfaren skred- og fjellmann,
Ola Einang, til å vurdere forholda.
Det var meldt kaldare ver og nedbør 
i form av snø seinare i veka.  Dette
bekymra oss da skredet ikkje var
merka av i terrenget. Vi vart da
samde om å ta oss opp i utkanten 
av ei eventuell skredbane berre for 
å sjå å merke av skredet på kartet.
Samstundes ville det skje noko som
ville stimulere pårørande og presse.
Vi hadde ikkje gått langt inn i 
området da vi hørte at ein toppskavl
losna. Dette var vi budde på og søkte
lyd bak nokre store steinblokker. Eit
luftbore skred gjekk over oss og vi
vart dekt med nokre få centimeter
med snø.  Vi venta litt lenge med å 
ta kontakt med leiinga av aksjonen.
Det vart derfor skikkeleg oppstand-
else (les kaos) i Ko. Vi returnert utan
å gjera meir, da det fortsatt låg att
store snøskavlar på toppen. Dei
pårørande var glade for at ingen var
skadd og pressa fekk noko å skrive
om. Redningsleiinga fant det rett å
vente med vidare søk til det hadde
vorte kaldare og meir stabilt i 
området.  Nokre dagar seinare vart vi
på ny kalla ut og vi hadde da tilgang
på Seaking helikopter. Saman med
Svein Tågvoll og Arne Granlund vart
vi flogne inn og vi måtte hoppe ut frå

helikopteret i låg høgde. Eg fekk den
søketeigen som var i midten. Det
gjekk berre nokre få minutt til eg såg
Max hadde noko i nasen.  Etter kvart
hadde han god markering og han
klarte sjølv å grave seg ned til den
skredtatte, som av naturlege
grunnar var død.  Etter at vi hadde
kome ned i dalen att og skulle ha ein
gjenomgang av aksjonen merka eg
at Max ga seg på eine framfoten. Max
var ein stor hund på rundt 45 kg.
Hoppet frå helikopteret var ikkje
heldig for han. Etter dette hadde 
han ei skade i skuldra som ikkje var
til å lege.  

Det var heilt naturleg å kalle den nye
hunden for Roms. Med denne var eg
og på mange aksjonar og bl.a. i søket
etter bror til skiløparen Ulvang.  Den
mest spesielle aksjonen eg var med
på med Roms var i søk etter ein 
vårskiløpar på som kjørte utfor
stupet på Skålatårnet. 

Ved kontoret i Lom avanserte eg  til
fyrstebetjent og seinare  var eg i 8 år
lensmann i Lom.  Familien, med 
hustru og tre søner, tok etter kvart
over meir av mine prioriteringar.  
Frå 2000 vart eg innbeordra til eit 
av politiet sine særorgan i Oslo.  Der
tenestegjorde eg til eg gjekk av med
pensjon.

E

Hornet på veggen med
Nils Lund
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I løpet av flere årtusener har hunder
(canis lupus familiaris) av mange
raser o typer som vi kjenner til i dag
utviklet seg fra ulven (canis lupus).
Mens ulven selv har endret seg lite 
i løpet av denne tiden, har vi skapt
raser i alle former og størrelser 
gjennom en kombinasjon av arv og
miljø Raser med ulike typer pels med
forskjellige farger og lengde, og også
raser uten pels.
Vi har hunder med forskjellig gang-
lag, haleform og øreform. Vi har 
avlet fram hunder som er til nytte 
for mennesket, hunder som vokter,
apporterer, gjeter, drar sleder, jakter
eller er til selskap. En hundetispe har
løpetid to ganger i året og er fysisk
kjønnsmoden i alderen mellom 7 og
12 måneder. Til sammenligning har
en ulvetispe bare en løpetid i året og
til samme tid hvert år slik at valpene
hennes fødes mens det er varmt i
været og nok mat å spise. Hun får
heller ikke sin første løpetid før hun
er 2 år gammel.

Hjernen til ulven har forandret seg.
Den tenker ikke lenger som en ulv
fordi den ikke er en ulv. En hunde-
hjerne er mindre enn hjernen til en
ulv. Frekvensen av ulvens medfødte
atferder skiller seg fra hundens. For
eksempel har ulven behov for å lære
fryktrespons raskere enn en hund,
ved 19 dagers alder, i motsetning til
hunden, hvor det skjer rundt 49
dager etter fødsel. De må lære seg 
å jakte og drepe tidlig for å overleve,
mens hunder generelt ikke har
behov for å lære seg å jakte og
drepe. En ulvs adferdsmønster 

i forbindelse med jakt er: 
Orientere/kartlegge>forfølge 
med synet>jage>gripe tak i>drepe>
dissekrere>spise.

Hundene våre mangler en del av
luvens adferdsmønster ved jakt.
“Deler av domestiseringen til
hunden har resultert i at deler av
jaktsekvensen har blitt forsterket 
og andre har blitt borte eller ligger
latent”.
Adferdsmønsteret for en bordecollie
i en jaktsituasjon er:
Orientere>forfølge med synet>jage>
dissekrere>fortære.

“Forfølge med synet” og “jage” e 
uthevet fordi disse er de mest 
belønnede delene av jaktsekvensen.
Legg også merke til at “gripe tak i”
og “drepe” ikke er med. Det at de
ikke er tatt med betyr likevel ikke at
de ikke eksisterer, men at de i stor
grad ligger der latent.
En labrador skal apportere vil med
en så “myk munn” at den ikke øde-
legger byttet. En springer spaniel
støter fuglen og returnerer så til
eieren sin. Begge disse adferdene
ville stride mot en ulvs medfødte 
instinkter. Som Ray og Lorne 
Coppinger definerer det, hunden er
en like fjern slektning a ulven som 
vi er av vår forgjengere, apene.

For å sitere Ray Coppinger enda en
gang; “Jeg mener at det er galt å 
behandle vår beste ven som en ulv. 
Å hevde lederskap overfor en av
mine arbeidende hunder ved å
presse den ned i bakken og knurre 

til den er en hårreisende tanke. Jeg
har ingen tro på at en hund vet hva
mennesker snakker om når de viser
slik alfa-ulveadferd”.

En teori rundt dominans som ser ut
til å ha litt vitenskapelig akseptert er
at det handler om å vinne eller miste
ressurser, og ikke om å oppnå høyere
status. Dette kan i tilfelle forklare
hvorfor enkelte hunder kan reagere
med aggresjon når de blir dyttet ned
fra sofaen eller favorittstolen din. 
Det kan også forklare hvorfor noen
hunder vokter over maten sin eller
lekene sine.  Med vår menneske-
skapte definisjon på dominans kan
man si at hunden har inntatt en
maktposisjon i disse situasjonene.
Dersom dette er tilfellet så ville 
løsningen være å revurdere og gjøre
endringer i forholdet mellom hund
og eier.
Hvilke grunner kan en hund ha for 
å forsvare lekene sine eller favoritt-
stolen din? Ifølge Jean Donaldson
kan de være:
       Fordi adferden blir forsterket av
       noe i hundens miljø

eller
       fordi ingen la opp til at hunden 
       skulle gjøre noe annet.

Hvis hunden overlates til seg selv 
så vil hunden gjøre det den finner
belønnende. Hvis det er belønnende
å sve på sofaen og hunden har fått
lov til det over lengre tid, er det
naturlig at den misliker det når noen
plutselig endrer reglene og sier at
hunden ikke lenger får lov til å sove
der. William Klem sier: “På måter vi

ennå ikke forstår fullt ut skaper indre
følelser drifter eller motivasjoner
som styrer dyrene inn i målrettede
adferder”. Forsterkes disse “mål-
rettede adferdene”, uavhengig av 
om det er eieren som forsterker dem
eller ikke, så vil hunden fortsette
med denne adferden. Dersom
hunden reagerer med aggresjon når
eieren forsøker å fjerne hunden fra
sofaen, kan det tenkes at eieren 
feilaktig tolker denne reaksjonen 
til at hunden er “dominant” heller
enn at den forsvarer en ressurs. 
John Fisher  sier dette om slike
situasjoner: “Jeg er overbevist om at
hunden ser på livet på samme måte
som et bortskjemt barn ikke tenker
at han eller hun er høyere på rang-
stigen enn sine foreldre”. Hunder
mangler evnen til å forstå konseptet
eierforhold, men de er bevisste på
ressurser som er belønnende. Uten
riktig trening er det sannsynlig at
hunden vil bli irritert på en eier 
som forsøker å ta fra den disse 
ressursene.

Virker lederskapstrening?
Etter min mening så gjør det vanlig-
vis ikke det. Hvis vi bruker den
sofaelskende hunden sm eksempel:
Bruker den domnans i ordets rette
betydning? Nei. Forsvarer den en 
ressurs? Ja.
Derfor er det et enkeltstående
“problem” eieren bør gjøre noe med,
og da ligger løsningen  i å fokusere
på dette ene problemet.
Lederskapstrening behandler ikke
enkeltstående problemer, men
innebærer derimot at livet til hunden

endrer seg radikalt, noe som kan
være skremmende for hunden. De
daglige rutinene vil endres og goder
holdes tilbake der den ellers venter 
å få dem. Tenk deg for eksempel at
hunden alltid får middag i det “Hotel
Cæsar” er ferdig,  og vignetten er
signalet som forteller at middagen 
er nært forestående. Hunden, som 
er ivrig etter å få maten, vil bli mer
aktiv når tiden nærmer seg. Siden
mat er en primærforsterker er for-
ventningene skyhøye. Hvis hunden
nå plutselig ikke får maten når den
hører signalet, og i steden må vente
noen timer ekstra slik at den spiser
etter at resten av familien har spist,
kan faktisk det at den blir nektet en
ventet belønning ha en betydelig
straffende effekt på hunden. Som
John Fisher sa; “Hvis du fjerner en
forventet belønning straffer du
hunden på alle andre måter enn
fysisk”.

Tidligere har kanskje hunden fått 
en entusiastisk velkomst hver gang
eieren har kommet hjem, men nå
som den skal lære hvor den hører
hjemme på rangstigen skal den 
oversees. Dette er nok en ventet 
belønning som plutselig nektes
hunden. Det at slike ventede belønn-
inger ikke lenger kommer og hunden
i prinsippet blir straffet på en tilfeldig
måte “kan forårsake konflikter, 
depresjon, passivitet, og til og med
hjelpeløshet”. Og vi ender kanskje
opp med en hund som er deprimert
etter å ha blitt straffet psykisk pga
lederskapsøvelsene – og hunden
ligger fortsatt i sofaen.

Til tross for at jeg tidligere nevnte at
det er et vitenskapelig akseptert syn
at “dominans” handler om ressurser,
la oss ta en titt på det fra en hunds
perspektiv. Abrante´s definisjon på
dominans mellom hunder er “en
drivkraft som har som mål å fjerne
elementet av konkurranse i forhold
til et flokkmedlem”. Og hans defini-
sjon på hierarki mellom hunder er
“et dominans/underkastelse-forhold
som dannes og opprettholdes ved
ritualisert adferd”. Deretter fortsetter
han med å nevne fem kriterier som
må oppfylles for at man skal kunne
kalle et dominans/underkastelses-
forhold, og bare én av disse handler
om ressurser.  Hvordan kan vi da
kalle en hund “dominant”? Når den
forsvarer en ressurs? Hunden selv
tror selvfølgelig ikke at den er
dominant – fordi det at den forsvarer
en ressurs ikke er nok for at den skal
kunne se seg selv som “dominant”.
Hvorfor sier vi det ikke bare som det
er, “hunden forsvarer maten sin”
eller “hunden vokter leken sin” 
eller hva den måtte passe på av 
ressurser?

Så hva bør vi gjøre?
Sosialisering: Den kritiske perioden
for sosialisering av valpen starter ved
ca. 4 ukers alder og varer frem til
valpen er 16 uker. I denne perioden
skal hunden lære at den er en hund,
og dette er med på å forme adferden
den får som voksen hund. Valpen må
utsettes for et lett stress slik at den
blir i stand til å tåle verden når den
blir eldre. Den må få møte andre
hunder, møte andre mennesker og

Skrevet av Barry Eaton: Sakset fra hefte utgitt av Canis

DOMINANS OG LEDERSKAP
artikkel nr. 2 fra bladet Canis
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Coppingers forskning har vist at 
moderne, ville hunder ikke har
behov for å danne flokker eller å ha
flokkstruktur for å overleve. Så lenge
alt som trengs for å overleve finnes
tilgjengelig, mat, vann, og ly, så 
er de fornøyde med å leve som 
selvstendige individer eller i små,
harmoniske grupper. Så lenge vi
sørger for at hundene våre får alle
behov og mere til dekket, hvorfor
skulle hunden ha behov for å oppnå
høyere status i “floken”? 
Ytterligere forskning av Coppinger,
om forskjeller på adferdsmønstre
hos hund og ulv, forklarer mer om
hvorfor hundene våre ikke bør
sammenlignes med ulver.

Ved å akseptere at hunden har 
utviklet seg vekk fra ulven og blitt 
en annen art, kan vi begynne å 
behandle hundene våre som hunder
og ikke ulver i hundeinnpakning.
Hunden kommer ikke til å bli
“dominant” og klatre på rangstigen i
“flokken”, fordi den ikke er en del av
“flokken”. På samme måte trenger vi
ikke heller å være dominante overfor
hunden ved å følge flokkreglene,
fordi hunden ikke kommer til å forstå
hva vi prøver å fortelle den.
Det å være den “dominante” eier
eller “leder” assosieres med aversive
eller tøffe metoder for å “lære”
hunden dens plass. Det igjen 
forbindes med en undertrykket
hund som ikke får lov til å vise hva
den føler, og med mangel på bånd 
og forståelse mellom hund og eier.
Vi trenger ikke å være alfa, dominant
eller flokkleder. Det eneste vi trenger
er å være den som tar ansvar, ved å
veilede hunden og påvirke adferden
dens gjennom sosialisering og 
trening, slik at den kan leve fredelig
sammen med oss. Vi bør også lære
oss så mye som mulig om
hundeaderd slik at vi har mulighet til
å forstå hundene våre bedre. Dersom
vi følger disse “reglene” burde vi ikke
ha noen grunn til å frykte at hunden

skal ta over lederskapet i familien, 
og i alle fall ikke at de skal ta over
verden!

Dette var siste del av artikkelen av
Barry Eaton, som sto i forrige nummer
av bladet.

Terje Johansen
redaktør

oppleve alle typer påvirkninger som
den antageligvis vil oppleve senere i
livet.
Siden den kritiske perioden starter
når valpen er 4 uker gammel, er det
oppdretterens ansvar å starte
sosialiseringsprosessen. Ideelt sett
bør valpen oppdras innendørs hvor
den kan treffe besøkende, venne seg
til at folk kommer og går, bli vant til
vanlige lyder som finnes i hus, og ha
stimulerende leker å leke med.
Sosialisering er en prosess som aldri
tar slutt!

Konklusjon:
La oss ta en titt på bevismaterialet.
Ideen om at en hund kan være
“dominant” stammer fra observa-
sjoner av hvordan ulveflokker 
oppfører seg. Forskning av Mech
viser at frittlevende ulveflokker ikke
har en alfaulv som bestemmer over
flokken.  Hans funn viste at det
sjelden eller aldri skjer at ulver 
utfordrer hverandre for å oppnå
høyere rang. I stedet fungerer
flokken som en familie der alle har
sine oppgaver. Hvis vi skulle bruke
ulvens medfødte adferd for å 
forklare hundeadferd så er det 
adferden til de frie ulveflokkene 
som bør studeres og ikke den mer
konkurrerende adferden som sees
hos ulver som lever i fangenskap.
Hunden utviklet seg fra arten ulv til 
å bli en annen art med andre egen-
skaper. Likevel menes det at man
skal bruke flokkreglene på våre
hunder, til tross for at disse er basert
på ulveadferd. Det er noe som ikke
stemmer her! For å virkelig gjøre ting
komplisert; flokkreglene sikter til
kommunikasjon mellom hunder, og
siden flokker er artsspesifikke vil 
ikke hunder se på seg selv som
medlemmer av vår “menneskeflokk”.
Derfor er det sannsynlig at det å
tvinge igjennom lederskapsreglene
kan resultere i en forvirret og 
deprimert hund.
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Det hele startet i 1991.
Tidlig i år ble det lagt ut på Facebook en invitasjon fra SARDA
Lakes. De skulle ha en langhelg med trening kombinert med 25
års jubileum og inviterte Hundefører fra NRH til å delta.

Dette fristet godt siden det er lett å reise til Lakes og det også var
en lite jubileum for meg. Jeg sendte inn søknad til Hovedstyret
og fikk lov å reise, overraskende nok som eneste representant.

Tekst og Foto: Mick Sheard

A walk down memory laneA walk down memory lane
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I 1991 var jeg sammen med
Jotunheimen lag på Hovedkurs
vinter på Grotli hvor vi fikk besøk 
av 2 fra SARDA Lakes, Dave Riley og
Malcom Grindrod. De ble ærbødig
inmeldt med skål i hjembrent
blandet med dyrelege sprit i “Fjellets
sønner og dalens skrekk”. Dermed
var et godt vennskap startet. 
Gjennom årene har jeg vært på
besøk hos dem flere ganger og hatt
mange treningssamlinger gjennom
Jotunheimen lag med SARDA 
instruktører med overvær i høyfjellet
som tema. Og mange har jeg møtt på
vinterkursene.

Siden alt dette startet for ca 25 år
siden måtte jeg reise.

Reisen gikk fint, fly til Manchester,
tog til Penrith og drosje til Patterdale
Mountain Rescue base. Her blir jeg
møtt av Andy Peacock og Chris
Francis. Som vanlig blir man litt
misunnlig og inspirert av basen 
og alt utstyr. Siden redningshund
ekvipasjer i England er tilknyttet
Mountain Rescue ( Hundeførere må
være aktive i Mountain Rescue før 
de kan skaffe seg en hund og det 
tar mellom 1 og 3 år) er de en del av
basen med kort reise til fjells. Hver
base har sitt område og det finnes 
10 baser spredt rundt i Lakes ( ca
samme størrelse som Østfold), men
siden de få flere millioner på besøk
få alle nok å gjøre.

Det var gjester fra flere andre 
organisasjoner, Island, Malta, 
England, Isle of Man, Ireland og
presidenten for IKAR – HUND Marcel
Maier.

Etter en omvisning reiste vi til over-
nattingstedet, et erverdig “statelig
home” ombygd til en leirskole,
Patterdale Hall. Her ble vi pleid på
best mulig måte, billig øl, god seng
og mye, veldig god mat. Lunsjen ble
levert ferdig pakket etter frokost.  

Vi fikk 1 til 2 boller med pålegg, en
sjokolade kjeks, en pakke potetgull
og en frukt og slik fikk vi det også for
25 år siden. Om kvelden var det
presentasjoner fra de forskjellige 
foreningene med sosial og faglig
prat.

Program for dagene var litt uover-
siktlig men jeg kom ut på forskjellig 
opplegg.  

Dag 1 var prøve. Litt forskellig en det
vi er vant til, området var ca 1 km
langt og 500 meter bredt med en
vertikal høyde på ca 300 m, ukjent
antal figuranter og en tidsramme.

Men fjellterreng med gode
muligheter for lang overværs
markering. Melding i SARDA er bare
hals med pendling. Når dagen var
over så fantes en pub et par km.
unner så det ble en “pint” før vi
reiste tibake til hallen.

Dag 2 var jeg i nærheten av der vi var
dagen før for å se på ekvipasjer fra
England. Disse var vant til å jobbe 
i “snillere” terreng og hadde litt
problem å ta seg fram og ikke minst
hundførerene ble slitne. Her var det
også pendelmelding, men bare med
hals hos figuranten.

Lørdag kveld var det fest med mange
gamle medlemmer. Det ble holdt
taler, spist god mat og drikke, over-
rekkelse av gaver, ( jeg hadde en flott
plakett fra NRH) og folkedans.
Det ble en mimre kveld av de
skjeldene. NRH fikk en gave
som minne av jubileet. Et stort
stykke av skifer som veiet flere
kilo, den skal leveres til 
administrasjonen/HS når jeg
har spart til tog billetten. 

Dag 3: Et nytt området
sammen med hunder under
utdanning. Ganske enkel
trening hvor ønsket er å få
hunden til å gå lengre og
lengre fra føren. Her var det
viktig at hundeføren flytter
seg bakover og at
figuranten ble liggende 
på samme plass eller i
umiddelbar nærhet. Dette
ble gjort for at hunden 

ikke skulle stoppe opp ved siste
funnplass. De brukte vind og 
hukommelsen som hjelpemiddel.

Neste alle brukte “Squeaky toys”
som forsterkere.  Det var

imponerende å se hvor raskt
selv unghunder lærte å

flytte seg langt fra
føreren og jobbe 

selvstendig for 
å lokalisere

figuranten. Her er
det ikke snakke
om 50m.

Så var tiden
over for denne
gangen. 3 dager
gikk fort og
igjen var det
godt å lære noe

nytt, bli inspirert og ikke minst få 
bekreftet at vi i NRH er ganske flinke.

Bare litt synd at flere ikke hadde tid
til å reise, spesielt siden SARDA 
betalte for opphold. Det er meget 
inspirerende å reise ut til andre
orginasjoner for å se hvordan de
trener. Jeg fikk inntrykk av at vi altid
er velkomne så det er bare å reise.
Ikke vent for at du skal få en 
anledning gjennom NRH. 
Reis privat.

President for IKAR HUND Marcel Maier

Dommer par Andy Peacock og Laura Connolly

Prøvefelt plus litt på begge side

Gaver til NRH fra SARDA Lakes

Figurant 1

Figurant 2



En redningsekvipasje i Norske 
redningshunder er et likeverdig
team; uten hunden ingen hunde-
fører. På tross av dette er det stor
skjevhet i maktbalansen. Hunden vår
har ikke valgt å bli redningshund; det
er det vi som har valgt for den. Med
denne makten følger også et ansvar
for å ivareta hundens velferd. Vi 
skal altså ivareta velferden til det
middelet vi bruker for å nå våre mål 
i NRH. Dermed er vi på et vis bukken
som skal passe havresekken. Det
motsatte ville vært tilfelle dersom
det var én som vurderte om hundens
velferd var ivaretatt og en annen
som skulle nå sine mål med den
samme hunden. 

Heldigvis har vi flere mekanismer
som virker mot at denne skjeve
maktbalansen skal true dyre-
velferden. Det ene er at vi hunde-
førere er svært glade i hundene våre
og derfor ønsker dem alt vel. Det
andre er at vi skal prestere med dem
på både prøver og aksjoner, og da
må hundene være forholdsvis friske.
I tillegg har vi andres øyne på oss,
både på trening og prøver, og
dermed et sosialt press for å utøve
god dyrevelferd. Overordnet finnes
et lovverk som sier at dyr skal 
beskyttes mot fare for unødige 
påkjenninger og belastninger. 
Deretter har vi et prøveregelverk som
sier at kun hunder med god helse
kan stille til prøve/ukas arbeid, og at
hundefører til enhver tid skal sørge
for at en godkjent hund er fysisk
skikket til å stå på tjenestelista.

Imidlertid er det også noen
mekanismer som virker mot at vi
som hundeførere setter hundens

velferd fremst. En av disse er at
hundeførertittelen medfølges 
av flere goder: Måloppnåelse, 
anerkjennelse, tilgang til å stille på
leteaksjoner og tilgang til å fortsette
i et sosialt miljø og med en hobby vi
trives med. Prøver og hovedkurs er
porten inn til alle disse godene, og
det er porter med begrensede 
åpningstider. Vi og hunden vår må
være der når de er åpne. Dermed 
kan hundeførere fristes til å stille på
prøver, hovedkurs og aksjoner med
hunder som ikke burde vært noen 
av disse stedene.

Dyrevelferden til hundene våre kan
stå i fare både på grunn av hundens
fysiske og psykiske tilstand. Det er
ingen krav til at hundene våre må
være diagnosefrie for å være på 
tjenestelista, og vi har dermed
hunder som har kjent sykdom eller
anatomiske feil som disponerer for
sykdom, som redningshunder. Når
redningshundene våre blir eldre, vil
de statistisk sett pådra seg flere 
sykdommer. Når gjør disse lidelsene
det dyrevelferdsmessig uforsvarlig 
å ha hunden i trening og på tjeneste-
lista? Når de ikke lenger kan bestå
prøvene på ett av tre forsøk, eller
kan dårlig dyrevelferd inntreffe før
den tid? Kan det være hunder som
består prøvene, men som får smerter
i etterkant av harde treninger, 
prøver og aksjoner? Kan det være
hunder som består prøvene, som
likevel opplever en psykisk belast-
ning av å for eksempel måtte 
forholde seg til fremmede menn-
esker eller annet som oppleves 
ubehagelig, på ukentlig basis?

Kan vi stole på at hunden selv sier fra
når den ikke vil mer? Eller kan den
forsterkerverdien, vi har bygget, bli
så høy at hundene våre overser egne
fysiske og psykiske begrensninger i
jakten på forsterk-eren? En ulv dør
om den slutter å jakte, og vil derfor
jakte så lenge det overholde går. 

Er det mulig at den samme
mekanismen gjør at hundene våre 
vil jobbe lenger enn det som er 
forsvarlig i forhold til god dyre-
velferd? Hundene våre elsker oftest
jobben sin, men kan vi bestemme at
de må tåle noe smerte for å få gjøre
den jobben de elsker? Eller er det da
vi må være vårt ansvar bevist å ta
hunden av tjenestelista? 

Selv avsluttet jeg karrieren til min
redningshund da han var 10 år, mer
enn tre år etter at jeg første gang
diagnostiserte han med forkalk-
ninger i ledd. Dermed fikk jeg 
fortsette med min hobby i tre år 
ekstra, men var det på bekostning 
av hunden min sin velferd? Han sa
aldri nei til å jobbe, være seg på 
trening, prøver eller aksjon. 
Men det var en større sjanse 
for at disse aktivitetene 
kunne gi han smerter 
i etterkant, enn om han 
hadde vært helt frisk. 

Hva som er god nok dyrevelferd er

Ujevn maktbalanse i likeverdig team
-Om dyrevelferd for redningshunder

Kari Olli Helgesen, veterinær og pensjonert hundefører

det ofte ikke et fasitsvar på, men jeg håper
denne teksten 
kan være med å bringe problemstillinger
knyttet til dyrevelferd for redningshunden opp
på agendaen, både hos den enkelte hundefører
og hos organisasjons- apparatet i NRH.
Vi står ofte alene i å vurdere 
om dyrevelferden 
til hundene våre er 
ivaretatt. Kan og bør 
NRH ta en mer aktiv rolle 
i disse vurderingene?   

Sara
Født 1996
Godkjent Lavine 1999-2009
Godkjent Ettersøkning 2000-2006
Fant 2 i live og 2 omkommet
Gikk bort 2012
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Skolebygget var 12-kantet utvendig
og nesten ingen rom var runde inni.
Bygget var helt blendet med finer-
plater over alle vinduer med unntak
av inngangsdøra. Den bar preg av å
bli brukt som øvelsesarena tidligere.
Inni opplevde vi nærmest at skolen
var utformet som en labyrint. Gulvet
var krydret med tomhylser fra po-
litiets øvingsvirksomhet, markørblod
og knust glass.  For hundene tok det
tid å lokalisere figurantene. Det er fa-
scinerende og lærerikt å se hvordan
ett tett bygg uten ventilasjonsanlegg
i drift, som har stått urørt en stund
gjør at ferten blir annerledes og at
hundene må jobbe hardt for å
lokalisere figurantene. Vi
hundeførere hadde utfordringer med
å vite hvor vi selv var i labyrinten, og
samtidig se om hunden fikk noe i
nesa. Man kan ikke legge skjul på at
treningen i dette bygget ble vans-
keligere enn de fleste av oss hadde
forestilt oss.

Etter en hyggelig lunsjpause bar det
videre til neste treningsobjekt som
var de berømte plankehaugene i
Moss. Alle på laget hadde hørt om
haugene, noen hadde vært der før.
Den ene av plankehaugene forandrer
seg hele tiden, slik at det er like ut-
fordrende for hund og fører, om det
er jomfruturen eller ikke. Vi fikk også
prøvd oss i en annen enda større
haug som hadde ligget lenge og satt
seg mye bedre. Det var stor forskjell

Etter å ha pakket bikkje, vernesko,
hansker, hjelm og robuste klær satte
jeg kursen mot helgesamling i Follo
for å gjennomføre ukas arbeid B i
katastrofesøk. I forkant hadde Toril
og Karin planlagt og informert
deltakerne meget bra, så jeg gledet
meg til å komme i gang. Lagene var
delt på forhånd og vi rullerte mellom
flere spennende og svært ulike tren-
ingsobjekter. I tillegg til vårt lag var
det også tre treningslag på høyere og
lavere nivå. 

Det var i starten av oktober, sola
strålte fra blå himmel og lufta var

kjølig på morgenen. Det møtte opp
en gjeng som var sulten på annen
trening enn det som vanligvis foregår
i skog og fjell. Litt stresset og spendt
startet vi dagen ved nedlagte
Grinvold skole lørdag morgen.  Etter
en kort hilserunde satte instruktøren
vår, Erik Gunnerud, standarden ved å
spørre: «Har dere hals? Bringkobbel
er ikke så smart, jeg har sett hund
som har satt seg fast i halsbåndet,
hvor både hund og fører ble veldig
stresset.»  Det skulle vise seg at han
gjennom helgen hadde mange klare
meninger om hva som er lurt og ikke,
og at dette ble lærerikt for oss alle. 

Tekst: Siv V. Andersttuen. Foto: Steinar Sjåstad

Helmaks Katastrofehelg

på hvor enkelt det var for hund og
fører å ta seg frem i de to. Felles for
begge haugene var at hundene var
mye flinkere til å fange opp ferten av
figurantene og finne disse enn vi
hadde opplevd inne noen timer tid-
ligere. Selvtilliten og trivselen økte
derfor for oss alle. For oss som nå er
blitt ganske hekta på slik type tren-
ing er det lite som kan måle seg med
å utfolde seg i denne gedigne
plankehaugen i vakker solnedgang
lørdag aften. 

Søndag morgen var det Felleskjøpet i
Ski som var oppmøtested på
morgenen. Her var fokus figuranter i
høyden og i skjul. Her fikk vi trent på
figuranter oppi kasser 4 meter over
bakken, inni containere, oppå con-
tainere og inni svære kveiler med
drensrør. Denne økta var svært
givende for de aller fleste. De fleste
av hundene hadde for lite erfarings-
nivå på skjulte figuranter i høyden. Vi
fikk dermed se hvor viktig det er å gå
litt tilbake og la figurantene være
synlig for hunden når den har noe i

nesa og ser opp. Det skapte raskt er-
faringer som gjorde at figurantene
etter hvert kunne være helt skjulte
og at hundene klarte å lokalisere og
melde bra. Iveren i denne økta ble
etter hvert så stor at et par av
bringkobbelhundene konverterte til
halsmelding. Figurantene som lå i
containere hvor de kunne skimte
rotter syntes det var greit med
tubeost som belønning for å
redusere faren for at også de små grå
pelsdyrene skulle tigge etter belønn-
ing. Mens treningen pågikk fikk vi
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hele tiden mange tilbakemeldinger
og mange gode tips av instruktøren
som var flink til å kommentere sine
observasjoner av pågående trening.
Med hans kompetanse på hund og
katastrofesøk så var dette meget
lærerikt og noe alle satte stor pris på.
Før lunsj fikk vi en flott innføring i
teknikk for å knytte bedre relasjon til
vår egen hund og gjøre den ivrig i
lek. Metoden gjør også at hunden får
lyst til å hente belønningen sin hos
figuranten og søker å holde seg der
når meldingen er utført. Teknikken
går på en vekselvis jakt, kamp og av-
slapning/kos hvor hunden også
lærer seg å holde fast byttet uten å
kjekse eller miste det.  Det som
imponerer med Erik er ikke bare
hans kunnskap og faste formidlings-
evne med glimt i øyet. Nei, Erik kan
også vise resultatene med egen
hunds søksiver og lekelyst hos
figuranten. Det var imponerende å se

hvordan hunden etter å ha vunnet
kongen kom tilbake slik at figuranten
som lå oppå containertaket fikk tak i
snora igjen. 

Evalueringen av alle seks ekvipa-
sjene på laget tilsa at vi holdt et tilst-
rekkelig godkjent B nivå. Der de
fleste av oss hadde mest å hente var
på trening av en god melding. Noen
hunder hadde en tendens til å melde
litt tidlig uten å fullstendig lokalisere
skjult figurant mens andre med
fordel kunne trene mer på en godt
befestet og vedvarende halsmelding.
Den siste treningsøkta på et høvleri
like syd for Spydeberg ble derfor
prioritert til trening av figurantarbeid
og meldinger. Vår erfaring var at in-
struktøren byr mye på seg selv og
fikk oss til å tenke over mange sider
av vår egen treningspraksis. Til slutt
fikk vi en innføring i hvordan vi kan
fortsette å utvikle oss som rednings-

ekvipasje. Selv sitter det godt plantet
i frontallappen min hver treningsøkt:
«Du och jag Siv, du och jag..» -jeg
skal gjøre alt hva jeg kan for at jeg
skal bli Aik sin «Alfred».

Alle deltakere og instruktøren var
enige om at vi hadde hatt en trivelig
helg, full av læring og at vi reiste
hjem med noen nye verktøyer i
kassen for videre trening. Tusen takk
for ildsjelene som har stått bak ar-
rangementet og takk for at vi fikk bli
med på treningen.

fte kan jeg sitte og reflektere over ting som
irriterer meg, eller interesserer meg, eller fange tanker
som plutselig kommer sigende.
Noe av det som opptar meg, er for eksempel uttrykkene
”elite” eller ”bredde” sett i  relasjon til problem-
stillingen hvor og fra hvilke miljøer skal vi rekruttere 
og hvem som kan bli medlemmer hos oss. Pr. i dag
settes det ingen krav til kvalifikasjoner eller erfaring 
for å melde seg inn i NRH. Men når vi kommer til opp-
fatninger om hvem som skal få lov å komme på kurs
eller delta i trening, er det plutselig mange oppfat-
ninger. Noen mener at alle medlemmer skal ha samme
rettigheter til trening, mens atter andre mener at 
kun de som ”er noe å satse på” skal få delta på både 
formelle kurs og vanlig lokal trening. Så er mitt 
spørsmål: trenger vi ikke alle?

Vi har i de senere år prøvd å få til en kvalitetskontroll 
på nye medlemmer, gjennom grunnkurs for tobente 
og en viss kontroll på hundene før de får gå inn i god-
kjenningsprogrammene våre.
Men det skal ikke stikkes under en stol, at vi fra tid til
annen får tilsig av medlemmer som aldri kan bli noen
godkjente ekvipasjer. Skal de ikke få lov å være
medlemmer hos oss, og skal de ikke få trene?

Jeg mener at alle selvsagt har samme rettigheter så
lenge de har betalt kontingent. Og alle har de samme
forpliktelser i forhold til våre vedtekter. Sånn må det
være. Like det eller ikke!
Dessuten er det mer lærerikt for instruktører å bryne
seg på ekvipasjer som ikke akkurat er A4!

Så en helt annen ting:
Lokallagene skal avvikle sine årsmøter i løpet av januar
måned. I paragraf 38 står det at medlemmer som har
betalt kontingent foregående år har stemmerett på 
årsmøtet. Men hvis et nytt medlem melder seg inn 
i januar samme år (før årsmøtet) har det da fulle
rettigheter på årsmøtet i lokallaget? Begrunnelsen for
denne bestemmelsen var i sin tid at fristen for å betale
kontingent for året var 1. februar.
Leser vi paragraf 45 så står det at kun medlemmer 
som har betalt kontingent for angjeldende år har fulle
rettigheter. Med andre ord: 38 og 45 slår hverandre
i hjel!

Min konklusjon: 
Har du betalt kontingenten før årsmøtet i januar har du
fulle rettigheter!

Skrevet av Terje Johansen

Tanker 
i tiden

O
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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

LAVINEHUND KURS på Finse 2018
Norske Redningshunder Hordaland distrikt inviterer 

til det førtierde lavinehund kurs på Finse 
fra søndag 25.februar – søndag 4. mars 2018. 

Klasser:
Rekruttklasse C / Klasse B /klasse A godkjenningsklassen og Treningslag.  
A - prøver i godkjenningsklassen vil bli avviklet torsdag 1. mars dersom behov. Det vil også bli 
arrangert utmarsj /orientering/ overnatting for de som trenger dette.

Norges Røde Kors avholder sitt vinterkurs A i samme tidsrom og det vil bli lagt opp til
SAMVIRKE og FØRSTEINNSATS I SKRED mellom organisasjonene gjennom uken.

Priser:
Vi bor på Finse 1222. Helpensjon kr. 950.- pr døgn for enkeltrom, med dusj/wc på rommet.  
Prisen inkluderer overnatting, frokost m/nistepakke og varm drikke samt middag hver dag
(buffèt).Hund er tillatt på rommet.

Medlemmer i Hordaland distrikt: NRH Hordaland distrikt vil støtte egne medlemmer med 
30 % avslag på døgnprisen som blir refundert uken etter endt kurs. Netto døgnpris blir da 
kr. 665.- i enkeltrom. Egne medlemmer betaler kr. 500.- i depositum som vil bli refundert etter
deltakelse på kurset i.h.h.t egen påmelding.

Medlemmer utenfra Hordaland distrikt: Betaler kr. 500.- i kursavgift som ikke blir refundert. 
Det innrømmes ikke bostøtte for medlemmer i fra andre distrikt og organisasjoner.

Påmelding:
Depositum/ kursavgift kr. 500.- må være betalt innen 9. januar 2018 til NRH Hordaland,
pb. 998, 5808 Bergen på konto 5296.05.01160. Påmelding sendes på ”søknadsskjema lokale og
sentrale kurs” via e – mail til kursleder Frank Listøl:  franklistol68@gmail.com  innen 9. januar
2018. Ingen er påmeldt før depositum/kursavgift er mottatt.

Attester:
Betalt medlemskontigent for 2018 (kontrolleres før kursstart)
Bekreftelse på gjennomført førstehjelpskurs (min 24t) for de som skal opp til søksprøve kl. A
Bestått grunnkurs inkl. utmarsj og førstehjelp for de som skal godkjenne i kl. B
Bestått appell for de som skal godkjenne i klasse B og A
Innstilling / anbefaling der det kreves.
Se forøvrig «krav til deltakelse på kurs»  gjengitt i Redningshunden og på NRH `s nettsider
Vaksinasjonsattest – max 3 år gammel for hund over 1 år, må fremvises ved kursstart
Manglende registreringer vil bli etterlyst. Blåbok skal innleveres kursstab ved kursåpning

VELKOMMEN TIL KURS PÅ FINSE
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Vinterkurs på Dovre
NRH Trøndelag og NRH HedOpp inviterer til vinterkurs 

2018

Kurssted: Furuhaugli Turisthytte
C– B – A/TREN,

Tid: 26-29 januar og 2 -5 februar. A prøver søndag 5.feb
(Langhelger fra torsdag kveld til søndag)

Påmelding: Innen 8. januar 2018. Bruk NRH’s søknadsskjema

Opphold: Kr 1995,-  pr helg i dobbeltrom, inkl middag, tørrmat og sengetøy. 
Det er anledning til å ha hund inne, men da i bur.

Kursavgift: Kr 800 pr helg.
Det må påregnes 300 kr i prøveavgift til de som ikke følger kurset.

Det vil bli avholdt fysisk test/orientering og appell hvis behov.

Betaling: Kursavgift betales til konto 0530.47.72257 ved påmelding.

Kursstab: Kurs og prøve leder: Nils Steinvik. Mob. 48 26 49 42
Kurssekretær: Katharina Movik Romenstad. Mob. 95 16 35 22

Påmelding skjer til: E-post: katharina@movik.info
Attester: Se “fellesinformasjon ved søknad kurs.”

Vi ønsker alle deltakere hjertelig velkommen
til vinterkurs på Dovre

Hovedkurs vinter Nord-Norge 2018

Velkommen til Målselv Fjellandsby!
Tid: Uke 11, 11 mars- 18 mars. 2018

Kurssted: Målselv Fjellandsby, nærmeste flyplass er Bardufoss. Det er også mulig å fly til Tromsø eller Evenes.

Forlegning: Fire personer pr leilighet.  Oppgi dersom du ønsker å bo sammen med noen

Kursavgift: Kursavgift kr 1000,- samt oppholdskostnader faktureres og må være betalt innen 15.februar.

Kost og losji: Kr 3100,-, selvhushold leilighet. Dette dekker opphold, sengetøy, håndklær, fellesmiddag mandag og
festmiddagen. Dersom du ønsker middag må dette oppgis ved påmelding. Middag hver dag koster kr 200,- pr middag.
Ønsker du bare middag enkelte dager koster det kr 250,- pr middag.
Kr 1000,- i felleskostnader for de som velger annet boalternativ enn Målselv Fjellandsby.

Påmelding: Innen 05  februar 2018

Kursleder: Arne Andreassen Mail: arne.andreassen@nrh.no, Tlf:  91613478
Kurssekretær: Sigrun Øverbø Jørgensen Mail: sigrun-j@hotmail.com Tlf: 95855974

Prøver: 
Prøver avvikles søndag 11. mars 2017. Ekvipasjer som ikke skal følge kurset, men kun skal avlegge prøve, må også sende
søknad. De som trenger en ekstra overnatting i forbindelse med prøveavvikling må oppgi dette ved påmelding.

Fordypnings lag:
I år vil deltakerne på fordypningslaget kunne ta Høyfjellsmerket. Fokus blir å videreutvikle deg og din hund til å bedre
meste førsteinnsats i skred og leteaksjoner i høyfjellet vinterstid.
Formålet med kurset er å utvikle våre lavineekvipasjer og deres spesial kompetanse; Hurtig og effektivt finne personer
begravd i snømasser innenfor et begrenset område. 
Alt som blir gjennomgått og trenet på, er viktige element som vil heve nivået på både hund og fører. Noe vil sikkert være
nye ting for enkelte, andre ting er mer fordypning i kjente temaer. Det vil bli laget ukjente senarioer der det blir trenet på
vurdering av sikkerhet både på vei til og i skredet, uttak av primær søketeig, orientering, bevegelser i bratt lende, søk i
bratt lende, overflatesøk etter savnede personer, bruk av GPS og skredsøker, trening på svak fert, førstehjelp mm.

Hvem er kurset for: 
Godkjente lavineekvipasjer som har interesse for å videreutvikle seg. Deltageren får en skriftlig evaluering fra 
instruktørene som beskriver de egenskapene ekvipasjen har basert på det som er vist gjennom uken som skal være 
til hjelp for videre utvikling for den enkelte ekvipasje. Alle vil i tillegg bli evaluert opp mot «høyfjellsmerket», de som 
består dette vil få utdelt merket.

Trening
De som ikke ønsker bedømming, men ønsker å trene melder seg på trenings lag.  Oppgi nivå i kommentarfeltet ved
påmelding.

Påmelding gjør du på medlemssidene på www.nrh.no. 

Attester/ refusjoner / spørsmål: Se i Håndbok NRH under 02 Instruks/retningslinjer
”Fellesinformasjon ved søknad til hovedkurs”

Kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding fra kurset, uansett årsak. Kostnader til kost og losji refunderes
ikke om avmelding kommer senere enn 14 dager før kursstart. Dette skyldes kontraktsforhold med overnattingsstedet.

Vær nøye med å oppgi korrekt e-postadresse. Bekreftelse på at du er kommet med på kurset samt kursplan sendes kun
elektronisk.

Lurer du på noe er det bare å ta kontakt med kursleder. 
Velkommen til Målselv Fjellandsby og vinterkurs

Se også Facebook gruppen NRH Hovedkurs vinter nord.
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I år som i fjor arrangerer vi Høyfjellsmerket der fokus blir å videreutvikle deg 
og din hund til å bedre meste førsteinnsats i skred og leteaksjoner i høyfjellet
vinterstid.
Formålet med kurset er å utvikle våre lavineekvipasjer og deres spesial 
kompetanse; Hurtig og effektivt finne personer begravd i snømasser innenfor 
et begrenset område.  Alt som blir gjennomgått og trenet på, er viktige element
som vil heve nivået på både hund og fører. Noe vil sikkert være nye ting for
enkelte, andre ting er mer fordypning i kjente temaer, Det vil bli laget ukjente
senarioer der det blir trenet på vurdering av sikkerhet både på vei til og 
i skredet, uttak av primær søketeig, orientering, bevegelser i bratt lende, søk 
i bratt lende, overflatesøk etter savnede personer, bruk av GPS og skredsøker,
trening på svak fert, førstehjelp mm.

Godkjente lavineekvipasjer som har interesse for å videreutvikle seg.
Deltageren skal få en skriftlig evaluering fra instruktørene som beskriver de
egenskapene ekvipasjen har basert på det som er vist gjennom uken som skal
være til hjelp for videre utvikling for den enkelte ekvipasje. Alle vil i tillegg bli
evaluert opp mot «høyfjellsmerket», de som består dette vil få utdelt merket.

Det vil være maks 16 plasser tilgjengelig.
Dersom kurset ikke blir fult vil ledige plasser kunne åpnes for de som er 
godkjente lavine men som ikke ønsker å bli evaluert mot høyfjellsmerket eller
andre ekvipasjer som er i ruten til å bli godkjente

Treningslag vil ha felles påmelding for de som ønsker å trene, uansett nivå. Om
det blir mange på treningslaget så vil kursledelsen saman med instruktører 
fordele deltagerene på fleire lag.

Prøver avvikles søndag 11. mars 2018. Ekvipasjer som ikke skal følge kurset,
men kun avlegge prøve, må også sende søknad. De som trenger en ekstra over-
natting (kr. 835.- pr.pers) i forbindelse med prøveavvikling må oppgi dette ved
påmelding.
Deltagerne sjekkes mot basen når det gjelder medlemskontingent og om
nødvendig tidligere utdannelse er avlagt i forhold til den klassen ekvipasjen
skal opp til. Dette gjøres av organisasjonssekretær, som tar kontakt med den
enkelte dersom det er mangler i databasen.

Se i Håndbok NRH under 02 Instruks/retningslinjer
”Fellesinformasjon ved søknad til hovedkurs”

Lurer du på noe er det bare å ta kontakt med kursleder.

Velkommen til Tyin og vinterkurs
Se også Facebook gruppen NRH Hovedkurs vinter sør

Uke 11, søndag 11 . mars – søndag 1 . mars 2018 

Filefjellstuene, Tyin

I hytter med felles lokale for mat og møter. Det er litt forskjellig standard på
hytter og rom, (se http://www.tyinfilefjell.no/filefjellstuene/ overnatting.aspx)

Vi har derfor prøvd å diffrensiere prisene noe i år for å gjøre dette mer rettferdig,
men desverre vil det ikke være mulig for alle å få sine ønsker oppfylt. Det er
således først til mølla prinsippet som gjelder. Skriv både alternativ 1 og 
alternativ 2 i kommentarfeltet, så skal vi prøve så langt det er mulig å få 
oppfylt ønskene. 5 av hyttene har hems, den er med dør men lavt under taket 
og litt bratt trapp opp (hund kan evt ligge i stue)

Helpensjon (frokost, lunchpakke, middag og festmiddag.)
kr. 6910,- pr. person i enkeltrom (kun få rom)
kr. 6410,- pr. person i dubbelrom (oppgi evt romkamerat ved påmelding) 
kr. 5760,- pr. person på hems (kun få rom)

Selvkost (Inkluderer obligatorisk festmiddag.) 
kr. 4250,- pr. person i enkeltrom (kun få rom)
kr. 3750,- pr. person i dubbelrom (oppgi evt. romkamerat ved påmelding) 
kr. 3100,- pr. person på hems (kun få rom)

Påmelding gjennom medlemssidene på www.nrh.no.

Kursavgift kr 1000,- og oppholdskostnader faktureres og må være betalt innen
15.februar. Kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding fra kurset,
uansett årsak.
Ved avmelding senere enn en uke før kursstart vil ikke opphold / forpleining bli
refundert. Dette skyldes kontraktsforhold med overnattingsstedet.
Vær nøye med å oppgi korrekt e-postadresse. Bekreftelse på at du er kommet
med på kurset samt kursplan sendes kun elektronisk.

Kursleder er: Knut Skår, tlf 93 22 38 36, epost: knut.skar@nrh.no
Kurssekretær er: Per Gunnar Engetrøen, tlf 48 17 65 80, 
epost: per.gunnar.engetroen@nrh.no

Hovedkurs  vinter Sør-Norge  2018
har tilgang på figuranter
og spademannskap slik at de får effektiv trening.
Stor øvelse siste dagen med der politi, luftambulanse,
FIG, hjelpekorps og folkehjelp deltar.

Tid:

Kurssted: 

Forlegning:

Forpleining: 

Påmelding:

Kursavgift: 

Kursleder:

Påmelding innen  5. februar 2018

Høyfjellsmerket:

Hvem er kurset for:

Treningslag:

Prøver: 

Attester
Refusjoner

Spørsmål
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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.
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Krav til deltakelse på kurs«VESTFOLDSAMLINGA»
13. - 15. april 2018

NRH Vestfold inviterer til «Vestfoldsamlinga». Det blir i 2018 på samme sted som
de senere år – Justissektorens kurs og øvingssenter i Stavern. 

Her er det normalt snøfritt og muligheter for å starte barmarkstreningen tidlig!
Mulighet for B-prøver, appell og felt. 
NB: Det må oppgis i påmeldingen.  

Kurshelgen koster kr 2300,-. Dette inkluderer kost/losji, trening og kursavgift.  

Innkvartering i enkelt- eller dobbeltrom, oppgi eventuelt romkamerat. 
Forpleining fredag: enkel servering. Lørdag: frokost, matpakke m/ kaffe, middag.

Søndag: frokost, matpakke m/ kaffe.

Påmelding:
Bindende påmelding og betaling senest 15.mars 2018. Benytt NRH`s søknads-
skjema. Innbetaling til kontonummer 1594 38 24506. Førstemann til mølla!

Påmelding til Kenneth Holtan. Mail: k_holtan@hotmail.com

Påmelding innen  15. mars 2018



Adresse                                                                                                              E-post                                                         Telefon     
Leder: Knut Skår 
Ålmennhagen 2, 6884 Øvre Årdal                                                                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:  Åse Eriksen Åkerøy 
Aspåsveien 12a, 8005 Bodø                                                                           ase.e.akeroy@nrh.no                             95 97 65 26
Styremedlem: Kristin Wear Prestrud 
Langgata 75, 2020 Skedsmokorset                                                             kristin.wear.prestrud@nrh.no            92 40 69 36
Styremedlem: Morten Kvammen 
Kristensdalen 5, 9910 Bjørnevatn                                                               morten.kvammen@nrh.no                  91 35 04 84

1. varamedlem: Steinar Løvaas
Lyshaugveien 30, 9310 Sørreisa                                                                   stiovaas@online.no                                93 09 00 46
2. varamedlem: Mari Strand
Mostuna 4, 6154 Ørsta                                                                                     mari-st@online.no                                  41 51 67 43
3. varamedlem: Mette Kiær Sørensen
Lommedalsveien 360, 1350 Lommedalen                                              mettek-s@online.no                               48 00 72 81
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Hovedstyret

Administrasjonen   Tamburveien 5, 1406 Ski, telefon 02615

Fagteknisk utvalg, FTU

Nasjonal beredskapsleder

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

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

Nasjonal beredskapsleder kontaktes normalt bare dersom distriktets beredskapsansvarlig ikke kan nås, i forbindelse med utkalling til aksjoner.

Stig Mebust,                                                                                                        stig.mebust@nrh.no                              90 91 48 38 
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Beredskapsansvarlig distrikt Distriktsinstruktører
Navn                                     Adresse                           Post    Sted                           Mob.                  E-post                                                 Ansvarlig til

Oslo, Asker og Bærum                           Alarmnummer: 48 22 30 30
Murberg, Inge                   Osloveien 34a              3511    Hønefoss                  47 47 85 81      inge.murberg@nrh.no                  31.12.2018

Innlandet                                                     Alarmnummer: 97 51 08 22
Leiros, Nina                        Rundenvegen 75         2760 Brandbu                      48 18 65 25      nina.leiros@nrh.no                        31.12.2018

Buskerud                                                     Alarmnummer: 99 25 86 45
Flatin, Bård Erik               Mattisholtet 49            2074    EIDSVOLL VERK     90 82 22 36      baarderikflatin@gmail.com       31.12.2018

Telemark                                                     Alarmnummer: 88 00 10 22
Flatin, Bård Erik               Mattisholtet 49            2074    EIDSVOLL VERK     90 82 22 36      baarderikflatin@gmail.com       31.12.2018

Agder                                                             Alarmnummer: 88 00 06 85       
Rabben, Kent Moe          Brattvoll platå 86        4658   TVEIT                         97 50 71 76      kent.rabben@online.no               31.12.2018

Sør-Rogaland                                            Alarmnummer: 99 27 07 55
Eriksen, Trond                  C. Strømsvei 7 A          4019    STAVANGER            95057931         trond.eriksen@nrh.no                  31.12.2018

Hordaland                                                  Alarmnummer: 92 26 01 12
Døving, Christian S.       Hvorupsvei 4a             5178    LODDEFJORD         99 62 03 08     christian.doving@gmail.com     31.12.2018

Sogn og Fjordane                                     Alarmnummer: 47 41 00 06
Døving, Christian S.       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 GunnarHageveien 29                6152    ØRSTA                       48 17 65 80      perenget@live.com                        31.12.2018

Trøndelag                                                    Alarmnummer: 95 94 03 64
Nilsen, Wenche                Brundalen 13c             7058    Jakobsli                    92 68 89 12      wenchenilsen2009@live.no        31.12.2018

Søndre Nordland                                     Alarmnummer: 47 34 84 01
Johansen, Else-Iren       Alstadtoppen 48         8072    BODØ                        95 28 76 09      elsire@online.no                             31.12.2018

Hålogaland                                                 Alarmnummer: 90 97 14 40
Nicolaysen, Tore              Steinsletta 17               8522    BEISFJORD              90 72 27 69      tore.nicolaysen@nrh.no              31.12.2018

Troms                                                            Alarmnummer: 90 97 14 40
Nicolaysen, Tore              Steinsletta 17               8522    BEISFJORD              90 72 27 69      tore.nicolaysen@nrh.no              31.12.2018

Finnmark                                                     Alarmnummer: 97 03 95 01
Waaler, Alf                          Reistadlia 2                   9513    ALTA                           97 67 78 80      alf@altakart.no                                31.12.2018

Østfold og Follo                                        Alarmnummer: 41 65 90 77
Vik, Toril                              Bjørnekroken 55         1430    ÅS                               90 75 07 70      t.b.vik@online.no                           31.12.2018

Romerike                                                     Alarmnummer: 63 82 74 62
Vik, Toril                              Bjørnekroken 55         1430    ÅS                               90 75 07 70      t.b.vik@online.no                           31.12.2018

Nord-Rogaland                                         Alarmnummer: 99 27 07 55

Vestfold                                                       Alarmnummer: 94 88 94 94
Flatin, Bård Erik               Mattisholtet 49            2074    EIDSVOLL VERK     90 82 22 36      baarderikflatin@gmail.com       31.12.2018

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                                  31.12.2017
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                          03.02.2018
Vinter                  Grøndalen, Vidar                               92 63 05 57           v_grondal@hotmail.com                          03.02.2018
Telemark
Sommer             Staaland, Theresia                           95 10 66 98           theresia.staaland@nrh.no                        31.12.2019
Vinter                  Lien, Bente                                          91 19 33 47           bente.lien@istorm.no                                 31.12.2018
Sør-Rogaland 
Sommer             Larsen, Tone                                       95 74 34 58           tone-larsen@lyse.net                                  17.09.2018
Vinter
Hordaland 
Sommer             Gullstein, Leif                                     99 52 31 51           marduk@online.no                                      31.12.2018
Vinter                  Monsen, Tor                                        40 42 76 93           tor.monsen@nrh.no                                    31.12.2018
Sogn og Fjordane
Sommer             Sæterdal, Helene H.                        91 56 55 14           aicohhs@hotmail.com                               31.12.2018
Vinter                  Skår, Knut                                            93 22 38 36           knut.skar@nrh.no                                        31.12.2018
Møre og Romsdal
Sommer             Flemsæter, Aud                                 93 88 16 76           aud.flemsater@nrh.no                               31.12.2018
Vinter                  Dyrkorn, Kristin                                 90 98 70 79           krimarid@online.no                                    31.12.2018
Trøndelag
Sommer             Dille, Anne Kathrine                         91 71 40 99           akdille@gmail.com                                      31.12.2018
Vinter                  Bøe, Martin                                          91 32 70 66           mart-bo2@online.no                                   31.12.2018
Søndre Nordland
Sommer
Vinter                  Knutsen, Cicilie                                  99 02 57 04           ciciknut@online.no                                     28.07.2018
Hålogaland
Sommer             Vasseng, Helge                                   93 00 70 33           helge.vasseng@gmail.com                       31.12.2018
Vinter                  
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.ko                  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                                    31.12.2017
Vinter                  Lie, Olav Hallvard                             91 91 79 62           olav.lie@nrh.no                                             31.12.2017
Vestfold
Sommer             Nessem, Anders Sten                      90 69 68 18           anders.sten.nessem@nrh.no                  09.10.2017
Vinter                  Nessem, Anders Sten                      90 69 68 18           anders.sten.nessem@nrh.no                  09.10.2017



Redningshunden 04-2017

6968

Redningshunden 04-2017

Etiske retningslinjer for Norske Redningshunder (NRH) 
er et sett av normer og prinsipper til veiledning for 
organisasjonens medlemmer og ansatte.

l Som medlem av og ansatt i NRH er man selv ansvarlig for å
gjøre seg kjent med og etterleve de gjeldende etiske retningslinjer.
NRH skal sørge for at disse er lett tilgjengelige, for eksempel på
organisasjonens nettsider.
l Medlemmer og ansatte i Norske Redningshunder (NRH)
plikter å overholde de vedtekter, instrukser og andre bestemmelser
som til enhver tid gjelder for NRH. Dette innebærer også at alle
må forholde seg til de vedtak som er fattet (av Representantskapet
og Hovedstyret).
l Medlemmer og ansatte skal vise respekt og likeverd overfor
andre og legge til rette for samarbeide innen egen organisasjon 
og med likesinnede organisasjoner innen redningstjenesten.
l Medlemmer og ansatte skal til enhver tid opptre på en måte
som gagner organisasjonen NRH og styrker den alminnelige tillit
til denne.
l Tillitsvalgte og instruktører i NRH må være seg bevisst sin 
rolle i organisasjonen og ikke misbruke den tillit de blir vist.
l Medlemmer og ansatte har taushetsplikt angående private eller

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

Etiske retningslinjer for NRH ble vedtatt av hovedstyret første
gang 8. september 2007. Gjeldende revisjon av retnings-
linjene ble vedtatt av hovedstyret 08. oktober 2013.

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
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 
Frode Haraldseth                                                                                         45 27 04 51          froharal@online.no 
Norske Redningshunder Telemark 
Inger Bråten                                                                                                    47 90 66 36          vbraat2@online.no 
Bjørg Kaasa                                                                                                    90 17 41 77          bjorgkaasa@hotmail.com 
Norske Redningshunder Agder 
Jannicke Rabben                                                                                         95 94 15 65          jannicke.rabben@nrh.no
Inger Bråten                                                                                                    47 90 66 36          vbraat2@online.no
Norske Redningshunder Sør-Rogaland 
Jannicke Rabben                                                                                         95 94 15 65          jannicke.rabben@nrh.no
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
Kirsti Dragvik Boger                                                                                    92 66 48 62          dr-boger@online.no 
Roar Antonsen                                                                                               41 69 97 44          roar306@hotmail.com 
Heidi Regine Johnsen                                                                                45 61 48 38          heidi.regine@vkbb.no 
Johan H. Weydahl                                                                                        91 30 62 60          johan.weydahl@gmail.com 
Rita Elisabeth Vasseng                                                                               90 09 52 24          rita.vasseng@gmail.com
Norske Redningshunder Troms distrikt
Susanne Bengtsson                                                                                    99 73 34 28          sus-be@online.no 
Line Norum                                                                                                     91 77 41 95          line7norum@gmail.com 
Norske Redningshunder Finnmark distrikt 
Gry-Jorann Niskavara                                                                                91 56 77 52          gry.niskavara@gmail.com 
Liv Torunn Johansen                                                                                  95 13 38 37          livtjohansen@gmail.com
Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt 
Siri Bjørdal                                                                                                      93 29 18 06          bjordal.s@pg.com 
Ronny Iversen                                                                                                91 84 60 41          ronny.iversen@nrh.no
Mo, Reidun 41 35 71 35 reidun.rm@gmail.com
Norske Redningshunder Romerike distrikt 
Lise Ljungmann Haugen                                                                           90 11 94 42          lise-ljungmann.haugen@norges-bank.no 
Bente Hveem                                                                                                 47 29 29 66          bente.hveem@icloud.com
Norske Redningshunder Nord Rogaland distrikt 
Norske Redningshunder Vestfold distrikt 
Silje Eftang                                                                                                      90 01 18 86          siljeeftang@hotmail.com
Kenneth Holtan                                                                                            90 05 49 55          k_holtan@hotmail.com

Kameratstøtte Distriktskontakt

Etiske retningslinjer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Troms distrikt Marit Kiil Silli                           95 19 52 15        marit.silli@gmail.com
Finnmark distrikt                                  Bjerknes, Tone                        92 43 88 46        tone.bjerknes@nrh.no

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

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

Nord Rogaland distrikt                                                                                                           

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

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.

Besøk Redningsbutikken på medlemssidene

Caps

130 kroner 

Klistermerker

35 og 85 kroner 



B-Blad Returadresse: 
Norske Redningshunder
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Info-telefon 02615
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HF Tina Tvedt med sikringspersonell ute i søk. Foto: Svein Skagen


