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5Det nærmar seg påske og ein særdeles travel vinter er 
på hell, alle årsmøter skal være ferdige med mange nye 
styremedlemmer. Takk til alle som har gjort ein innsats 
og lykke til for dei nye som trer inn i styre og vil  
fortsette det gode arbeidet. 
 
Hovedstyret har sendt ut forslag til endring av enkelte 
paragrafar i vedtektene, dette for at distrikta skal kunne 
uttale seg om desse endringane før dei vert lagt fram på 
representantskapsmøtet.  
 
HS håper at engasjementet for å sende inn saker til 
repmøtet er stort, men det er viktig at sakene er  
velbegrunna for at dei skal kunne handsamast av 
repmøtet. 
 
2017 var eit prøveår med ny valordning i NRH, der halve 
Hovedstyre, og deler av DU vart valte på distriktsleiar 

samlinga, der vart det avdekka at vedtektene kunne 
vore klarare på det punktet, det har og vist seg å være 
naudsynt med varamedlemmer i utval som skal veljast 
av Repmøtet for å unngå at ein må vente til neste 
repmøte med å erstatte personar som av forskjellige 
orsakar må trekke seg frå vervet.  
 
Det er og gjort endring i forhold til kontingent, samt  
at DU har etter erfaring klarlagt ein del rundt 
disiplinærsaker. 
 
Det er og modernisert litt rundt formuleringa om at det 
skal være eit tidskrift utan at HS har nokon mål om å 
endre dette med det første. 
 
Det er laga forslag til ny instruks for valkomiteen, denne 
har ikkje hatt instruks tidlegare og HS meinar det må 
leggast nokon føringar for kva slag kompetanse som 
trengs i organisasjonen. Det same gjeld instruks for HS 
som ikkje har vore endra siste 10 åra. Det har skjedd  
ein formidabel utvikling i NRH og det er viktig at HS 
innehar kompetanse til å handtere denne utviklinga. 
Valkomiteen har gjort ein god jobb med å innhente 
kandidat, men dt hadde vore ønskeleg at det var fleire 
som sa seg villig til å gjere ein jobb i sentrale verv. 
Kanskje ein bør endre haldning til kven som kan/skal 
sitje i HS. Er det greitt at det vert profesjonalisert? Kan 
me bringe inn eksterne styremedlemmer som innehar 
etterspurt kompetanse?  
 
HS har i dag ansvar for 4 tilsette, ei omsetning på 14 
millionar, skal handtere anker i disiplinørsaker,  
godkjenne faglege- og beredskaps-saker, ansvar for  
7 hovedkurs med fleire hundre deltakere og er over-
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ordna ansvarleg for hundeførere på 500 aksjonar over 
heile landet. 
 
Det er eit rimeleg krevjande arbeid, er det i overkant  
av det ein kan forvente skal gjerast på friviljug basis? 
 
Dette er saker HS ønskjer at distrikta har diskutert og 
førebudd seg på før repmøtet. 
 
Når de no sit med bladet så er hovedkurs vinter er over-
stått både i Sør og Nord, håpar dette i år og har vore  
ein suksess, takk til kursstaben og instruktørane for det 
arbeidet de legg ned for at desse kursa kan haldast. 
 
Det er svært gledeleg at kurset i Nord-Noreg er rekord-
stort, det er i år større enn Sør-Noreg, det vart så stort 
at ein dessverre måtte avvise enkelte frå Sør som fekk 
plass på Sør-Norge. Generelt er det ei utfordring at 
enkelte kurs blir for store og det vil i år bli satt tak på 
ein del kurs, så det er viktig at folk melder seg på tidleg. 
 
Vil også gratulerer alle nye lavineekvipasjar og andre 
som har nådd sine mål så langt i vinter, for dei som 
ikkje er heilt i mål enda, stå på og lykke til! 
 
Vil ønskje alle ei riktig god påske og håpar den blir 
fredeleg på alle måtar 
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          januar sendte Hovedstyret ut en spørreundersøk-
else som omhandlet Redningshunden. Foranledningen 
var at administrasjonen sendte forslag til HS om å 
bedre økonomien, derigjennom å avslutte utgivelsen 
av bladet på papir. 
Dette ble gjort uten at redaktør (Terje) og produsent/ 
layout (Mick) ble informert. 
Deretter ble det sendt ut ovennevnte spørreunder- 
søkelse. Det syntes jeg var en utmerket idé, bortsett fra 
at hovedspørsmålet ikke var om man ønsket å beholde 
papirutgaven, men om hva man leste i bladet. Noe jeg 
synes var litt tendensiøst. 
 
Nå ble undersøkelsen lest av svært få medlemmer,  
bare i overkant av 300. Dette er skuffende, sett i lys av 
viktigheten av å få inn synspunkter fra medlemmene. 
Det som imidlertid var veldig hyggelig for NRH, var at 
den store majoriteten ønsker bladet fortsatt på papir. 
 
Det står i vår formålsparagraf at vi skal utgi et faglig 
kvalifisert tidsskrift. Og slik har det vært i 60 år! I den 
første tiden kom det ut i A5 format, halvparten av 
dagens format. I pioneer-tiden var Berit Rambech  
redaktør, faktisk helt opp til 80-årene. Etter henne 
fulgte Knut Bever Freng, som var redaktør i hele 17 år! 
Og han var også redaktør i tiden hvor vi gikk fra A5 til 
dagens format, A4. Den den gang dyktige redaktør 
sørget for at omleggingen gikk knirkefritt, og bladet 
vokste! 
Den gang var det mange som var skeptiske til omlegg-
ingen, både av økonomiske årsaker, og om vi greide å 
fylle bladet med nok stoff. Den gang kostet det å ha 
farger relativt mye, og i starten var det farger bare på 
noen av sidene. Etterhvert ble farger det som var vanlig, 
og prisen var den samme, om man hadde farger på 
noen sider eller farger på samtlige sider. 
 
I dag kommer bladet ut fire ganger i året, og det vanlige 
er 72 sider. Den største kostnaden i dag er distribusjon 

Til og med faglige artikler finner vi  
av og til! 
 
Poenget med papirutgaven er også 
den, at man ikke trenger å foreta  
seg noe for at bladet kommer. Anner-
ledes er det hvis informasjonen  
eller artiklene hadde kun vært  
tilgjengelige  digitalt. Da må man  
jo aktivt søke det opp selv. Og det 
viser seg fra undersøkelser, at over 
tid, avtar interessen for å søke  
informasjon, samtidig som  
oppdatering av digitale medier/ 
kilder, ofte går svært tregt. Bare 
tenkt hvor vanskelig det kan være å 
holde selv en lokal/regional/sentral 
hjemmeside oppdatert! 
 

av bladet. Og greier vi ikke å holde fristene for utsend-
else, blir kostnadene enda større. Det er også derfor vi 
til stadighet minner om fristene for stoff og bilder. 
 
Bladet er avhengig av stoff og innspill fra medlemmene. 
Det er nettopp dette som gjør bladet interessant. Så er 
det også ment å være en informasjonskilde, med faste 
spalter, når det gjelder det faglige og det operative. 
Annonser for lokale, regionale og sentrale kurs, er også 
en viktig del av innholdet. 
 
Sist – men ikke minst: bladet er etterspurt blant 
medlemmene. Det er limet i organisasjonen. Alle går og 
venter på det, når tiden for utgivelse nærmer seg. Alle 
venter spent på hva det inneholder og om det er noe 
nytt fra sentralt eller regionalt hold, om det er noe  
interessant som har skjedd siden sist, og kanskje venter 
noen på en artikkel de vet kommer. Atter andre venter 
på annonser for kurs og samlinger. 

Fra tid til annen er det opportunt  
å se på organisasjon mot administ-
rasjon. Se på om oppgavene  
administrasjonen blir pålagt  
samsvarer med organisasjonens  
krav til oppgaver og gjennomføring. 
Og dersom det viser seg at administ-
rasjonen ikke makter å løse de  
oppgaver de blir pålagt, fordi de er 
for få, eller oppgavene er for mange 
eller for kompliserte, er det helt på 
sin plass å vurdere dette, både fra  
administrasjonen og organisasjonen. 
Til slutt er det organisasjonen 
(HS/Repmøtet) som må treffe tiltak. 
 
Minste motstands vei, er å se på 
kulturen (les: Redningshunden). Den 
trenger vi jo ikke for å opprettholde 

et godt faglig, organisatorisk eller  
operativt nivå. 
Isolert sett kan dette hevdes. Men  
å kutte i medlemsbladet, som er 
vedtektsfestet i formålsparagrafen,  
er etter min mening å angripe selve 
sjelen i NRH. 
 
Dersom det  det fremmes forslag til  
Representantskapet om å endre for-
målsparagrafen for med det å kunne 
kutte ut papirutgaven, håper jeg at 
medlemmene avgir sine stemmer 
overenstemmende med det klare  
budskapet medlemsundersøkelsen  
ga! 
Det er medlemmene som bestemmer! 

I

    Kjære Norske Redningshunder 
Fredag 05.01.2018, fikk jeg en telefon fra min svigerdatter at min sønn var forsvunnet. Han hadde lagt  

igjen et nydelig avskjedsbrev. Jeg ringte politiet som fikk tak i dere. Det ble lett etter min sønn, hele natten  
og lørdag 06.01.2018. Politiet kom hjem til meg kl 22.30 lørdag kveld. Det var en hund og hundefører fra  

dere som fant gutten min. Tusen, tusen takk til dere alle som driver dette arbeidet. Jeg elsker hunder, og  
hadde jeg vært yngre, hadde jeg meldt meg inn. Sønnen min elsket også hunder. Det var derfor så fint  

oppe i alt det triste at det var en hund som fant han. 
Takk. 

Hilsen Berit. 



I 2014 tok NRH i bruk Hovedredningssentralens SAR-
rapporteringssystem. Det har ført til at vi får tilgang 
til all dataen som alle hundeførere og operative 
ledere/ beredskapsansvarlig legger inn etter endt 
aksjon.  
 
All denne informasjonen er ikke bare interessant 
akkurat nå, men det gir oss også en pekepinn på 
hvilken retning NRHs utdanningsløp skal gå. 
Antall aksjoner de siste årene viser en svak nedgang, 
men fortsatt ganske stabilt rundt 460-480 aksjoner per 
år. Dette er en voldsom økning de siste 10-15 årene.  
I 2002 hadde NRH 155 aksjoner, og i 2007 hadde vi 217. 
Og 462 i 2017. Hvis vi slår sammen alle aksjonene  
i 2017, hadde vi formidable 2788 hundeførere i søk! 
Dette viser at NRH har blitt en viktig ressurs i rednings-
tjenesten, og den økte oppdragsmengden gjør meg 
overbevist om at våre oppdragsgivere synes vi gjør  
en god jobb. 
 
Hvem leter vi etter? 
Det er nok ingen overraskelse for NRHs operative 
personell at de tre kategoriene «motløs», «dement» og 
«turgåer» er de største. Kategorien «motløs» er desidert 
størst og neste dobbelt så mange aksjoner som neste 
kategori. Denne trenden har vi sett over år. Skiller vi 
tallene ned på distriktsnivå, er motløskategorien på 
topp i de fleste områder, og det ser ikke ut til å være 
noen markant forskjell på by og land. 
 

Hvor og når finner vi? 
De fleste funnene gjør vi i kategorien «terreng», med 
«langs vei» på andre plass. Og heller ikke overraskende 
finner vi flest savnede på ettermiddag og kveld. 
Hundefører i NRH sier ofte til hverandre at «vi møtes  
i skogen en natt». Går vi igjennom statistikken for  
aksjonene hittil i år, så ser vi at det ikke er direkte feil, 
men heller ikke helt riktig. Vi leter mest i bebygd/urbant 
område. 
I vårt langstrakte land kan nok definisjonen av urbant 
variere en god del, men det er et faktum at langt over 
halvparten av aksjonene vi deltar på, ikke er i skogen 
eller på fjellet. 
 
Stig Mebust 
Beredskapsleder
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Tallenes tale - 2017

Grafen viser kategori for alle aksjoner NRH har blitt kalt ut på i 2014-2017

Grafen viser hvor vi søker
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Grafen viser hvor vi gjør funn

Grafen viser i hvilken tilstand den savnede  
var ved funntidspunktet

Grafen viser i antall aksjoner per måned

Grafen viser fordeling mellom NRHs disipliner



                            ovedkurs 2018 
Årets hovedkurs vinter avholdes uke 
11 i både sør og nord. Det var stor 
påmelding til kurset i nord og flere 
deltakere måtte flyttes til kurset i sør. 
Det er gledelig at så mange ønsker å 
delta på hovedkurs, samtidig med at 
det skaper utfordringer i forhold til 
både plass og instruktører. Også fjor-
årets hovedkurs ettersøkning hadde 
stor påmelding, og NRH kan derfor 
havne i den uheldige situasjonen at 
enkelte deltakere må avvises. FTU 
har på oppdrag fra HS, satt opp en 
prioriteringsliste. Kortversjonen av 
denne er at de som skal opp i klasse 
A eller 1. re, samt klasse B, 
prioriteres i alle disipliner. Deretter 
prioriteres de som ønsker å delta på 
fordypningslag, først de som ikke har 
deltatt på dette før, deretter de som 
har deltatt flere ganger før. Når det 
gjelder nybegynnere vil de som har 
gjennomført grunnkurs og appell 
prioriteres før de som ikke har avlagt 
dette. Flere detaljer kan leses i FTU-
referatet fra januar 2018. 
 
Tema for fordypninglagene på 
hovedkurs vinter er Høyfjellsmerket. 
Fokuset der vil være på å videre- 
utvikle hund og fører til bedre å 
mestre førsteinnsats i skred og lete-
aksjoner i høyfjellet vintertid. Når  
det gjelder hovedkurs ettersøkning 
vil temaene for fordypninglagene 
variere. I år som i fjor, vil førsteinn-
sats være tema i nord og i sør, samt 
på kurset i Midt-Norge. Vi høstet 

gode erfaringer fra dette i fjor, og 
ønsker å videreføre det i år. På 
hovedkurs Midt-Norge og Sør-Norge 
vil det også arrangeres sporkurs, 
med mulighet til å oppnå spor-
merket. På hovedkurs Vest-Norge blir 
temaet søk i ulendt terreng og høy-
fjell.  
 
Instruktører 
Mange instruktører har vært inter-
essert i delta på sporkurset som har 
vært arrangert på hovedkurs de siste 
årene. Dette har ikke alltid vært 
mulig, da de har vært nødt til bidra 
som instruktører i andre lag i stedet. 
Nå får de derimot muligheten. 
Helgen 19. – 22. april blir det  
arrangert sporkurs i Vestby for alle 
aktive instruktører. FTU har et lite 
budsjett tiltenkt videreutvikling av 
instruktører. Mye av dette brukes til 
sporkurset. Andre instruktører som 
ønsker å oppdatere seg innen andre 
felt kan likevel også søke om støtte 
fra FTU.  
 
Årets hovedkurs vil også være preget 
av instruktørkandidater som skal ha 
sin praktiske eksamen. Alle kom seg 
velberget gjennom det teoretiske 
kurset og teoretisk eksamen. Det vil 
derfor være instruktørkandidater på 
alle hovedkurs dette året. 
 
Generelt sett har instruktører i NRH 
vært opptatt av å diskutere trenings-
metoder for hunder. Nå vil FTU  
derimot også sette fokus på selve  

H instruktørrollen. Fokuset vil være  
på hvordan man bedre kan legge  
til rette for læring. Motivering av 
deltakerne både når det gjelder tren-
ing og operativ innsats står sentralt. 
Videre er det viktig å få deltakere til å 
reflektere over sine treningsmetoder. 
Et trygt og godt miljø hvor det å lære 
sammen og der man fremmer NRHs 
verdier er målet. Disse temaene vil  
i første omgang bli tatt opp på  
instruktørmøtene på hovedkurs.  
Deretter vil det trolig bli ett av 
temaene på høstens instruktør- 
samling. 
 
Instruktørsamlingen vil gå av  
stabelen helgen 23.- 25. november.  
Vi oppfordrer alle instruktører om  
å komme med ønsker og forslag til 
temaer på samlingen. Send  
forslagene til ftu@nrh.no. 
 

NRH har ved flere anledninger blitt 
forespurt om vi kan stille med  
instruktører både til SARDA Lake  
distrikt i England, til Malta og til  
Island. Dessverre viser det seg  
vanskelig å få tak i instruktører  
som har lyst og mulighet til å reise.  
Vi har lagt ut forespørsler på  
Instruktørenes Facebookgruppe, 
samt kontaktet mange instruktører 
direkte, uten at responsen har vært 
overveldende. De som reiser ut, 
kommer derimot tilbake med mange 
nye inntrykk, så vi oppfordrer flere  
til å melde sin interesse for dette 
internasjonale samarbeidet ved 
neste anledning. SARDA har allerede 
meldt at de ønsker seg fire  
instruktører til sitt vinterkurs  
i uke 6 neste år. 
 
Dispensasjons-søknader 
FTU mottar mange søknader om  
dispensasjoner om alt fra grunnkurs 
til utsettelse av søksprøver eller ukas 
arbeid. Mange av disse søknadene 
handler egentlig om at det vil bli  
    en kortere og enklere vei fram til      
            godkjenning hvis man får den 

innvilget. Hovedmålet til NRH er å  
godkjenne ekvipasjer til Rednings-
tjenesten i Norge, og det viktigste er 
at ekvipasjene har et godt nivå. Det  
å skaffe seg ekstra kunnskap og  
erfaring bør derfor være noe man 
søker etter. Godkjennings- 
programmet er laget for å sikre at 
alle har et tilfredsstillende nivå når 
de blir kalt ut på aksjoner. I stedet  
for å oppfordre folk til å kutte noen 
svinger i stien framover, hadde det 
vært fint å oppfordre folk til å skaffe 
seg så mye kunnskap og erfaring 
som mulig. Vi ser liten hensikt i at 
folk får dispensasjon for deler av det 
teoretiske grunnkurset. Grunnkurset 
i NRH er ikke spesielt tidkrevende 
eller dyrt, og det en god felles  
plattform for alle å ha.  
 
FTU mottar flere søknader om  
forlengelse av B. Det kan være 
mange gode grunner til at man ikke 
får gått opp til A i løpet av de to 
påfølgende sesongene, slik god-
kjenningsprogrammet krever. Noen 
får skade på enten seg selv eller 
hunden, blir syke, eller blir for-
hindret på grunn av jobb, utdanning 
eller barn. Uansett årsak kan man 
ikke fravike kravet om at ekvipasjen 
skal ha et tilstrekkelig nivå før de går 
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opp til A. En B-godkjenning skal være 
et bevis for at ekvipasjen er god nok 
til å gå videre i sin utdanning. Om  
B-godkjenningen blir mange år 
gammel er det vanskelig å vite nivået 
på ekvipasjen. Det beste er derfor å 
ta B-kurset på nytt. Da får man både 
flere dager med god trening, og man 
får en test på nivået man er på. Det 
skal svært mye til for at FTU innvilger 
dispensasjon for denne toårsregelen. 
 
Flankesøk 
Flankesøk kom inn i godkjennings-
programmet for noen år siden. I ukas 
arbeid klasse B skal det trenes på, og 
under ukas arbeid A skal det kunnes. 
Selve bakgrunnen for øvelsen er  
«Nasjonal veileder for rednings- 
tjenesten, søk etter savnet person på 
land», som utkom i 2015. Der brukes 
begrepet flankesøk både om mann-
skapsressurser og hundeekvipasjer. 
Det har vært mye usikkerhet knyttet 
til øvelsen, og mange ønsker seg en 
oppskrift på hvordan dette skal  
gjennomføres og bedømmes. En slik 
oppskrift er vanskelig å gi, rett og 
slett fordi øvelsen vil være veldig  
forskjellig ut fra terreng, vær og fra 
en ekvipasje til en annen. Hoved-
poenget med øvelsen er at det skal 
være et grovsøk. Statistikken viser  



at 80% av motløse og demente  
befinner seg under 75 meter fra en 
ledelinje. Dette er de kategoriene av 
savnede vi leter oftest etter, og det  
er derfor naturlig at statistikk som 
dette legger premisser for vår trening 
og taktikk. Vi må derfor trene på en 
taktikk som øker sannsynligheten for 
å gjøre raske funn. Samtidig må vi da 
være klar over at sannsynligheten for 
at den savnede ikke blir funnet også 
vil øke, slik det ligger i begrepet 
grovsøk. Flankesøk skal være en  
førsteinnsats, og det skal gå raskere 
enn en vanlig rundering. Ekvipasjen 
må også kunne dekke et større areal 
enn det man vanligvis gjør i 
rundering. På en aksjon kan man 
kanskje få et flankesøk på 2 km, for 
deretter å få et nytt liknede oppdrag. 
Noen velger å gå på ledelinjen selv, 
og så sende hunden ut i søk enten på 
den ene siden eller på begge sider. 
Andre velger å gå ute i terrenget med 
hunden, kanskje den ene siden opp 
og den andre siden ned. Metoden  
vil i stor grad avhenge av terreng. 
Ledelinjen kan være alt fra en sti  
i skogen, en kraftlinje eller en 
trafikkert vei. Noen tidsangivelse  
er derimot vanskelig å gi siden det  
vil variere med terreng og type 
ledelinje. En sti i åpen skog i flatt 
terreng i deler av Østlandet vil  
naturlig gå fortere enn i bratt, ulendt 
terreng innerst i en vestlandsfjord. 
Hundefører må du vurdere hvilken 
metode som er mest aktuell i hvert 
enkelt tilfelle. Flankesøk krever  
også at man trener på det, prøver 
seg fram og diskuterer med sine  
treningskamerater. 
 

Nytt godkjenningsprogram 
Godkjenningsprogrammet skal  
gjennom en større revidering. Det 
må tilpasses de oppdrag vi får, og  
utviklingen av medlemsmassen  
i NRH. Godkjenningsprogrammet  
vil derfor gå mot en mer praktisk 
tilnærming der målet med utdann-
ingen vil bli enda mer tydeliggjort. 
Hovedmålet med NRH er å utdanne 
ekvipasjer til bruk i rednings- 
tjenesten. Dette vil i fremtiden stille 
større krav til både førere og hunder. 
Arbeidet har så vidt startet, men FTU 
oppfordrer alle som har konkrete  
forslag om å sende dette inn til 
ftu@nrh.no. Vi ønsker spesielt at  
distriktsstyrene, instruktører og  
beredskapsansvarlige i de ulike  
distrikt sender inn forslag. 
 
Nødnettkurs 
Til slutt vil jeg minne alle som nå skal 
opp til ukas arbeid A i løpet av 2018 
at dere må ha kurs i bruk av nødnett 
før dere kan komme på tjenestelista. 
Sørg for at dere får tatt dette kurset 
før ukas arbeid. Det arrangeres 
stadig kurs rundt omkring i Norges 
land, så følg godt med og forhør deg 
om kurs, slik at du får gjennomført 
dette før du står der med en endelig 
godkjenning. Lykke til alle sammen! 
 
Theresia Staaland 
Leder FTU 
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organisasjonens designprogram. Organisasjonens 
designprogram ligger i Norske Redningshunders hånd-
bok. Det er kun organisasjonens medlemmer, lag eller 
distrikt som kan benytte navn og logo. Ved utarbeidelse 
av produkter med Norske Redningshunders logo eller 
navn, skal det være en skriftlig godkjenning fra hoved-
styret. Ingen kan produsere produkter med Norske  
Redningshunders logo eller navn for videresalg uten  
at dette er avklart skriftlig med hovedstyret. 
 
Brudd på Norske Redningshunders føringer for bruk av 
logo og navn vil bli behandlet av Hovedstyret i Norske 
Redningshunder. Alvorlige brudd vil bli anmeldt. Med 
alvorlige brudd menes økonomisk vinning ved bruk av 
organisasjonens logo og/eller navn.  
 
Produkt med Norske Redningshunders logo eller navn, 
som er produsert uten Hovedstyrets godkjenning, vil bli 
inndratt.  
 
Bestemmelser om innehavers rettigheter og forplikt-
elser overfor brukerne. Norske Redningshunder ved 
hovedstyret og/eller administrasjonen, eller kontroll-
organ som hovedstyret har utpekt, skal ha rett til å  
kontrollere bruk av organisasjonens navn og logo. 
 
Dette er Hovedstyres vedtak: Det er meget positivt at 
NRHs logo og merkenavnet blir profilert, rundt om i 
hele landet. Hovedstyret ønsker en god kontroll på hva 
som produseres med Norske Redningshunders logo 
eller navn.  
 
De som skal produsere produkter med NRHs logo 
og/eller merkenavn skal:  
 
l Skriftlig søke administrasjonen om tillatelse.  
l Søknaden skal inneholde:   
      a.  Hvilke (t) produkt(er) det gjelder  
      b.  Farge / størrelser  
      c.  Antall  
      d.  Er produktene for salg eller skal de deles ut?  
      e.  Hvor skal de selges / dels ut? Kun til deltakere på 
            et spesifikt kurs, til instruktører, de personer 
            innenfor et gitt geografisk område?  
      f.   Navn på ansvarlig person i distriktet eller laget,  
            alternativt vedlagt et styrevedtak.  
Administrasjonen 
 
NRH administrasjonen tre fast ansatte, en på prosjekt 
og en på timesbasis. Sistnevnte er Ann-Kristin Aarberg, 
som bidrar når det «koker som verst», for å få unna alle 

de oppgaver som må gjøres. Ann-Kristin blir bare kalt 
Stine. Så vet dere det om dere ringer. 
 
For å gjøre mange av de administrative oppgavene  
enklere, for administrasjonen og alle ledd, har inn- 
fasingen av Office365 vært nødvendig. Dette er et  
utmerket verktøy for fildeling. Alle medlemmer har en 
unik NRH-e-post adresse og har tilgang til office365. 
Her kan dokumenter deles opp mot den enkeltes  
funksjon. Dette gjør at dokumenter er tilgjengelig  
selv om en er ny et styre eller utvalg. Alle kan arbeide  
i samme dokument og dette gir en forenkling. 
 
Alle distrikt har nå like websider som NRH sentralt. 
Dette bidrar ytterligere til en enhetlig merkevare- 
bygging og innlegg kan lett deles. Det nye systemet er 
ikke lagt opp til å ha fillagring/dokumentdeling, derfor 
er det viktig å ta i bruk Office365.  
 
En annen viktig grunn til å ta i bruk Office365, er GDPR. 
Fra slutten av mai innføres strengere personvernregler, 
såkalte GDPR. NRH sentralt arbeider med en kartlegg-
ing av hvor data lagres og NRH skal oppbevare 
personvernopplysninger i henhold til det nye  
regelverket.  
 
Mange av dere har fått med at vi har byttet regnskaps-
system. NRH sentralt benytter nå det web-baserte  
regnskapsprogrammet, Tripletex. Enkelte har allerede 
opplevd at kontingent-mail har havnet i søppelposten, 
og at det har vært noen barnesykdommer. Dette vil bli 
rettet opp i, og vil gi en høy grad av effektivisering. Men 
en oppfordring til alle: bruk KID-nummer. 
 
NRH sentralt minner igjen på at alle organisatoriske 
ledd i NRH kan få tilgang til en lisens på regnskaps- 
programmet eAccounting fra Visma. Her kan NRH 
sentralt være behjelpelig med å sette opp kontoplan  
og med å komme i gang.  
 
De teknologiske fremskritt er store og administrasjonen 
arbeider nå med en helt ny database. Målet er å ha en 
så enkel, feilfri og brukervennlig database som mulig. 
 
Til slutt vil jeg nevne at det arbeides opp mot en rekke 
leverandører, for å få gode produkter til gode priser. 
Dette vil bli kunngjort på medlemssidene og via e-post. 
 
Med ønske om en fortsatt god vinter! 
 
Jim Olav Hansen  
Daglig leder, Norske Redningshunder 
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Administrative oppgaver 
 
Norske Redningshunder er en av de største rednings-
organisasjonene i Norge, med nærmere 500 SAR  
oppdrag i året. Dette betinger en god og velsmurt  
organisasjon i alle ledd. Bak hver hundefører ligger 
timer, dager, uker, år med trening. Det er hundeførere 
og operative ledere NRH produserer, for søk etter 
savnede. Men NRH behøver gode kompetente 
medlemmer i alle ledd. Dette har NRH.  
 
NRHs hovedstyre er organisasjonens øverste organ 
mellom hvert representantskapsmøte. Til å hjelpe HS, 
har de en liten administrasjon og ulike utvalg. Fag tek-
nisk utvalg (FTU), Norske Redningshunders bered-
skapsutvalg (NBU), disiplinærutvalget (DU) og redaktør 
for medlemsbladet Redningshunden. NRH er delt opp  
i 18 distrikter, som alle har dedikerte og engasjerte 
styrer, mange av distriktene har også organisatoriske 
lag. Totalt har NRH 52 organisatoriske enheter. Alle ledd 
skal fungere. Instruktører, distriktsinstruktører, 
kameratstøtter, kursledere, prøveledere, beredskaps-
ansvarlige, disiplinærutvalg og operative ledere. 

Dette leverer NRH.  NRH har tillit hos rekvirentene,  
politi og hovedredningssentralene. NRH har et godt 
samvirke både med politi og alle de andre i rednings-
familien. Dette er viktig å ta med seg og videreføre. 
 
Det er mye arbeid, som legges ned i alle ledd. Et 
samvirke i egen organisasjon, som skaper resultater. 
Dette koster. Derfor er det gledelig å registrere at 
Sparebankstiftelsen DNB og Gjensidigestiftelsen er 
veldig positive til å gi tilskudd til kjøp av utstyr, når  
distrikt og lag søker. Det er viktig at alle styrer er våken 
med tanke på søknadsfrister og søker disse stiftelsene. 
 
Sentralt har vi hatt stor fokus på å få økt de nasjonale 
rammeoverføringene. Det er har vært møter med både 
politisk ledelse og ledende i embetsverket i blant annet 
Justis- og beredskapsdepartementet.  
 
Justis- og beredskapsdepartementet gir oss gode 
skussmål, og er imponerte over det arbeidet NRH 
legger ned og hva NRH leverer. NRH har et godt  
merkenavn. 
 
Det er hovedstyret, som mellom representantskaps-
møtene, forvalter merkenavnet Norske Rednings-
hunder og dens logo. For å sikre forsvarlig og riktig  
bruk av dette har hovedstyret tidligere satt opp noen  
føringer for bruk av merkenavnet og logo: 
 
Håndheving og forvaltning av NRHs logo  
og merkenavnet Norske Redningshunder.  
 
Norske Redningshunders logo og merkenavnet, Norske 
Redningshunder er varemerkebeskyttet. Det er tilfeller 
hvor det er gjort innkjøp av materiell, hvor NRH logo  
og merkenavnet, Norske Redningshunder er påført og 
lagt ut for salg. Dette uten at hovedstyrets vedtak om  
at alt skal godkjennes av administrasjonen før dette 
kan gjøres. Merkenavnet Norske Redningshunder og  
organisasjonens logo skal være i henhold til  
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Olsen, Ronny 
Eriksen, Trond 
Håvik, Gry 
Sørby, Morten 
Larsen, Tone 
Jørgensen, Cecilie Sperre 
Berge, Gro-Elin 
 
NRH Aksjon: 385-2017 
Sted: Sortland 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av Røde Kors 
Hundefører: 
Weydahl, Johan H. 
Vasseng, Helge 
Johnsen, Heidi Regine 
Krogstad, Jan Helge 
Nicolaysen, Tore 
 
NRH Aksjon: 386-2017 
Sted: Råde 
Ansvarlig distrikt: Østfold 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Hansen, Jim Olav 
Kristiansen, Ole-Jan: Operativ-leder 
Nordbø, Nina Alida 
Jensen, Hans 
Iversen, Ronny 
Aasen, Aino 
Johnsen, Charles 
Ramseng, Øystein 
Nielsen, Mone 
Steiro, Sidsel 
Langlien, Kamilla 
Vik, Toril B. 
Nathan, Einar 
Olivares, Dario 
Askerød, Erik 
Holenbakken, Roar 
Omnø, Stine Kvalfors 
Nilsen, Mona 
Geelmuyden, Helene E. 
 
NRH Aksjon: 387-2017 
Sted: Skien 
Ansvarlig distrikt: Telemark 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Lysne, Berit 
Gåra, Margit 
Larsen, Janne 
Refsdal, Stian 
Hoem, Trine 
Tanum, Maja Bruu 
Askerød, Erik 
Gundersen, Per Olav Håseth 
Compton, Anna Bjurgård 

NRH Aksjon: 388-2017 
Sted: Askim 
Ansvarlig distrikt: Østfold og Follo 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av dykkere 
Hundefører: 
Kristiansen, Ole-Jan: Operativ-leder 
Olaussen, Karin Helene 
Olivares, Dario 
Vik, Toril B.: Operativ-leder 
Mo, Reidun 
Nordbø, Nina Alida 
Jensen, Hans 
Nathan, Einar 
Huseby, Bjørg Elin 
Aasen, Aino 
Bjønness, Kirsten Plum 
Mastad, Hans Jørgen 
Nordmo, Lisa 
Poortman, Tore 
Steiro, Sidsel 
Gundersen, Per Olav Håseth 
Bjønness, Nils-Jørgen 
Compton, Anna Bjurgård 
Ørjasæter, Unni Mastad 
Ramseng, Øystein 
Holenbakken, Roar 
Askerød, Erik 
 
NRH Aksjon: 389-2017 
Sted: Yxney 
Ansvarlig distrikt: Vestfold 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av Redningsskøyte 
Hundefører: 
Hansen, Henning: Operativ-leder 
Steinstø, Silje Merete 
Hoem, Trine 
Tanum, Maja Bruu 
Askerød, Erik 
Olsen, Wenche 
Lysne, Berit 
Bommen, Hege 
Eftang, Silje 
Lønn, Brita Bergan 
Ramseng, Øystein 
 
NRH Aksjon: 390-2017 
Sted: Birkenes 
Ansvarlig distrikt: Agder 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av NLA 
Hundefører: 
Alsand, Wenche 
Breidablik, Bodil Fischer 
Rabben, Jannicke 
Rabben, Kent Moe: Operativ-leder 
Skjørestad, John 
Skagen, Svein 
Tvedt, Tina Helen 
Guttormsen, Reidar 

NRH Aksjon: 391-2017 
Sted: Førde 
Ansvarlig distrikt: Sogn og Fjordane 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av Sivilforsvaret 
Hundefører: 
Abrahamsen, Stine 
Sæterdal, Helene H.: Operativ-leder 
Vallestad, Elin-Mari 
Kryvi, Marthe 
Engetrøen, Per Gunnar 
Rørstad, Britt Unni 
 
NRH Aksjon: 392-2017 
Sted: Tromsø 
Ansvarlig distrikt: Troms 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet 
Hundefører: 
Grønstrand, Line 
Abelsen, Bjørg 
Sørensen, Lisbet 
Storås, Vemund 
 
NRH Aksjon: 393-2017 
Sted: Kirkenær 
Ansvarlig distrikt: Innlandet 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av politi 
Hundefører: 
Leiros, Nina 
Nilsen, Sylvi 
Kalrasten, Gunnar Johan: Operativ-leder 
Haugsrud, Hilde 
Poortman, Tore 
Venner, Ann-Kristin 
Geelmuyden, Helene E. 
 
NRH Aksjon: 394-2017 
Sted: Maridalen 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av Sea king 
Hundefører: 
Bjønness, Kirsten Plum 
Mastad, Hans Jørgen: Operativ-leder 
Steiro, Sidsel 
Bjønness, Nils-Jørgen 
Løwehr, Anita 
Høst, Camilla 
Compton, Anna Bjurgård 
Ørjasæter, Unni Mastad 
Hogstad, Ingvid 
Venner, Ann-Kristin 
Nilsen, Mona 
Storlien, Tonje Marie 
Larsen, Monika 
Hansen, Jim Olav 
Olivares, Dario 
Vik, Toril B.: Operativ-leder 
Mo, Reidun 
Sogn, Ann Kristin 
Gjermstad, Aina 

Haugen, Lise Ljungmann 
Boge, Gudrun Seeberg 
Skaugerud, Kine 
Aspenes, Kaia 
 
NRH Aksjon: 395-2017 
Sted: Sande 
Ansvarlig distrikt: Buskerud 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av politi 
Hundefører: 
Lysne, Berit 
Tanum, Maja Bruu 
Sogn, Ann Kristin 
 
NRH Aksjon: 396-2017 
Sted: Skreia 
Ansvarlig distrikt: Innlandet 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av Publikum/politi 
Hundefører: 
Leiros, Nina 
Nilsen, Sylvi 
Bjørkhaug, Synnøve 
Kalrasten, Gunnar Johan: Operativ-leder 
Haugsrud, Hilde 
 
NRH Aksjon: 397-2017 
Sted: Irmahytta, Stjørdal 
Ansvarlig distrikt: Trøndelag 
Objekt: Savnet person 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Bøe, Martin 
Nilsen, Wenche: Operativ-leder 
Rønning, Ståle 
Larsen, Kenneth Krog 
Østborg, Berit 
Fjæran, Torun 
 
NRH Aksjon: 398-2017 
Sted: Hundvåg 
Ansvarlig distrikt: Rogaland 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av politi 
Hundefører: 
Iversen, Herman 
Olsen, Ronny 
Eriksen, Trond 
Wølstad-Knudsen, Stig: Operativ-leder 
Jørgensen, Cecilie Sperre 
 
NRH Aksjon: 399-2017 
Sted: Strandafjellet 
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Savnet person 
Resultat: Funnet av alpine rednings-
grupper 
Hundefører: 
Dyrkorn, Kristin 
Engetrøen, Per Gunnar: Operativ-leder 
Selliseth, Jan Morten 
Flusund, Børge 

Storås, Vemund 
Hansen, Odd Arne 
Grønstrand, Line 
 
NRH Aksjon: 372-2017 
Sted: Tana-Polmak 
Ansvarlig distrikt: Finnmark 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av Sivilforsvaret 
Hundefører: 
Johnsen, Vigdis 
 
NRH Aksjon: 373-2017 
Sted: Kristiansand 
Ansvarlig distrikt: Agder 
Objekt: Savnet kvinne/ jente 
Resultat: Funnet av Politi 
Hundefører: 
Alsand, Wenche 
Breidablik, Bodil Fischer 
Rabben, Kent Moe: Operativ-leder 
Skagen, Svein 
Guttormsen, Reidar 
Joreid, Jannicke 
 
NRH Aksjon: 374-2017 
Sted: Båtsfjord 
Ansvarlig distrikt: Finnmark 
Objekt: Savnet person 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Bjerknes, Tone 
Engseth, Kari Beate 
Holm-Varsi, Karianne 
Jakola, Camilla 
Johnsen, Vigdis 
Kvammen, Morten B. S 
 
NRH Aksjon: 375-2017 
Sted: Selbuveien 
Ansvarlig distrikt: Trøndelag 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av Sea King 
Hundefører: 
Rønning, Ståle 
Mathisen, Merethe 
Østborg, Berit 
Fjæran, Torun 
 

NRH Aksjon: 376-2017 
Sted: Tønsberg 
Ansvarlig distrikt: Vestfold 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Fogstad, Kjell-Erik: Operativ-leder 
Tanum, Maja Bruu 
Askerød, Erik 
 
NRH Aksjon: 377-2017 
Sted: Hovin, Tinn 
Ansvarlig distrikt: Buskerud 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av familie/politi 
Hundefører: 
Lysne, Berit 
Gåra, Margit 
Larsen, Janne 
Askerød, Erik 
 
NRH Aksjon: 378-2017 
Sted: Suohpoaivi 
Ansvarlig distrikt: Finnmark 
Objekt: Assistanse person 
Resultat: Funnet av kollegaer 
Hundefører: 
Kvammen, Morten B. S 
Larsen, Kristian B. 
 
NRH Aksjon: 379-2017 
Sted: Horten 
Ansvarlig distrikt: Vestfold 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av politi 
Hundefører: 
Hansen, Henning 
Lønn, Brita Bergan 
Fogstad, Kjell-Erik: Operativ-leder 
Hoem, Trine 
Tanum, Maja Bruu 
Askerød, Erik 
 
NRH Aksjon: 380-2017 
Sted: Ulsteinsvik 
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av HF S. P. Ødegaard 
Hundefører: 
Bunes, Ronny: Operativ-leder 

Dyrkorn, Kristin 
Engetrøen, Per Gunnar 
Isaksen, Andreas 
Ressem, Else Marie Halse 
Selliseth, Jan Morten 
Vikestrand, Astri 
Ødegaard, Stine Puck 
 
NRH Aksjon: 381-2017 
Sted: Sørdalen, Sandnes 
Ansvarlig distrikt: Rogaland 
Objekt: Savnet person 
Resultat: Funnet av politihund 
Hundefører: 
Berge, Gro-Elin 
 
NRH Aksjon: 382-2017 
Sted: Romedal 
Ansvarlig distrikt: Innlandet 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av politihund 
Hundefører: 
Larsson, Tone Hetty 
Leiros, Nina: Operativ-leder 
Stadheim, Ingrid 
Kalrasten, Gunnar Johan: Operativ-leder 
Bærum, Kim Magnus 
Haanshus, Mari Launa 
Venner, Ann-Kristin 
 
NRH Aksjon: 383-2017 
Sted: Skalleberg 
Ansvarlig distrikt: Vestfold 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av politihund 
Hundefører: 
Fogstad, Kjell-Erik: Operativ-leder 
Tanum, Maja Bruu 
Askerød, Erik 
Lysne, Berit 
Gundersen, Per Olav Håseth 
 
NRH Aksjon: 384-2017 
Sted: Randaberg 
Ansvarlig distrikt: Rogaland 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet 
Hundefører: 
Enoksen jr., Paul 
Iversen, Herman 

NRH Aksjon: 368-2017 
Sted: Florø 
Ansvarlig distrikt: Sogn og Fjordane 
Objekt: Savnet kvinne/ jente 
Resultat: Funnet av Politiet 
Hundefører: 
Abrahamsen, Stine  
 
NRH Aksjon: 369-2017 
Sted: Oslo 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Ikke funnet 
Hundefører: 
Bjønness, Kirsten Plum 
Mastad, Hans Jørgen: Operativ-leder 
Murberg, Inge: Operativ-leder 
Ørjasæter, Unni Mastad 
Venner, Ann-Kristin 
Langlien, Kamilla 
Nilsen, Mona 
Nathan, Einar 
Gjermstad, Aina 
Haugen, Lise Ljungmann 
Schulstad, Sonni 
Molvær, Thale 
 
NRH Aksjon: 370-2017 
Sted: Ulryken 
Ansvarlig distrikt: Hordaland 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av Politihund 
Hundefører: 
Haug, Nina 
Heggem, Dag Magne 
Jordal, Jørgen Andre 
Jordal, Thomas: Operativ-leder 
Reksten, Alexandra 
Skotheim, Karen Sofie 
Sætveit, Rune 
 
NRH Aksjon: 371-2017 
Sted: Tromsø 
Ansvarlig distrikt: Troms 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av Tromsø Brann og 
redning 
Hundefører: 
Bengtsson, Susanne 
Sørensen, Lisbet: Operativ-leder 
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NRH Aksjon: 417-2017 
Sted: Blefjell 
Ansvarlig distrikt: Buskerud 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Lysne, Berit 
Gundersen, Per Olav Håseth 
Våle, Marit 
 
NRH Aksjon: 418-2017 
Sted: Veldre, Brummundal 
Ansvarlig distrikt: Innlandet 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Ikke funnet 
Hundefører: 
Bjørkevik, Ulf 
Bårdseng, Torstein 
Dalby, Alf: Operativ-leder 
Hjemsæteren, Tom 
Leiros, Nina 
Nerhagen, Merete 
Bjørkhaug, Synnøve: Operativ-leder 
Kristiansen, Per Egil 
Gjermstad, Aina 
Geelmuyden, Helene E. 
Skundberg, Bjarne 
Stadheim, Ingrid 
Kalrasten, Gunnar Johan: Operativ-leder 
 
NRH Aksjon: 001-2018 
Sted: Sør-Tussen 
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av HF Børge Flusund 
 og frivillig basehopper 
Hundefører: 
Bunes, Ronny: Operativ-leder 
Carlsson, Vibecke 
Isaksen, Andreas 
Selliseth, Jan Morten 
Flusund, Børge 
Hånde, Endre 
Gammelsæter, Pia 
 
NRH Aksjon: 002-2018 
Sted: Abildsø 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Stenhaug, Eirik: Operativ-leder 
Gulbrandsen, Lene 
Os, Tina Treu 
               Ådnebergli, Atle 
                              Herjuaune, Mona 
                                        Olivares, Dario 
                                         Nordbø, Nina A. 
                                          Aasen, Aino 
                                          Haugen, Lise L. 
                                          Molvær, Thale 
                                          Røkholt, Gro 
                                     Holenbakken, Roar 

Boge, Gudrun Seeberg 
Askerød, Erik 
 
NRH Aksjon: 003-2018 
Sted: Ørnes, Mosvoll dalen 
Ansvarlig distrikt: Søndre Nordland 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av andre 
Hundefører: 
Johansen, Else-Iren: Operativ-leder 
Rædergård, Britt Helen 
Bjærang, Ida Marie 
 
NRH Aksjon: 004-2018 
Sted: Manglerud / Oslo 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av HF Nina Basma 
Hundefører: 
Steiro, Sidsel 
Stenhaug, Eirik: Operativ-leder 
Sørlie, Hege 
Løwehr, Anita 
Wilhelmsen, Ingeborg 
Hogstad, Ingvid 
Ådnebergli, Atle 
Basma, Nina 
Gjermstad, Aina 
Molvær, Thale 
Holenbakken, Roar 
Aspenes, Kaia 
Askerød, Erik 
Mebust, Stig 
 
NRH Aksjon: 005-2018 
Sted: Nær Ogna 
Ansvarlig distrikt: Rogaland 
Objekt: Asistanse person 
Resultat: Ikke funnet 
Hundefører: 
Iversen, Herman 
Olsen, Ronny 
Sørby, Morten 
Wølstad-Knudsen, Stig 
Larsen, Tone 
Jørgensen, Cecilie Sperre 
 
NRH Aksjon: 006-2018 
Sted: Kaldvasshytta 
Ansvarlig distrikt: Hordaland 
Objekt: Savnet person 
Resultat: Funnet av Røde Kors 
Hundefører: 
Mjånes, Jarle: Operativ-leder 
 
NRH Aksjon: 007-2018 
Sted: Naustdal 
Ansvarlig distrikt: Sogn og Fjordane 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Skår, Knut 
Kryvi, Marthe 

NRH Aksjon: 013-2018 
Sted: Kaibakken 6 
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Bunes, Ronny: Operativ-leder 
Engetrøen, Per Gunnar 
Isaksen, Andreas 
Selliseth, Jan Morten 
Fediuk, Mona Christin 
 
NRH Aksjon: 014-2018 
Sted: Brønnøysund 
Ansvarlig distrikt: Søndre Nordland 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av ambulansen 
Hundefører: 
Åsvang, Jeanette 
 
NRH Aksjon: 015-2018 
Sted: Sortland 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet 
Hundefører: 
Krogstad, Jan Helge 
 
NRH Aksjon: 016-2018 
Sted: Bærum 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Bjønness, Kirsten Plum 
Mebust, Stig: Operativ-leder 
Steiro, Sidsel 
Stenhaug, Eirik: Operativ-leder 
Gundersen, Per Olav Håseth 
Murberg, Inge 
Bjønness, Nils-Jørgen 
Sundhagen, Trine 
Wilhelmsen, Ingeborg 
Gulbrandsen, Lene 
Berglund, Sara Helen 
Hogstad, Ingvid 
Ådnebergli, Atle 
Schulstad, Sonni 
Røkholt, Gro 
Boge, Gudrun Seeberg 
Skaugerud, Kine 
Aspenes, Kaia 
Høst, Camilla 
Hansen, Jim Olav 
Herjuaune, Mona 
Nordbø, Nina Alida 
Bjørdal, Siri 
Ingolfsen, Wenche Iren 
Iversen, Ronny 
Basma, Nina 
Halvorsen, Anne Wien 
Askerød, Erik 
Vik, Toril B. 

Sæterdal, Helene H.: Operativ-leder 
Vallestad, Elin-Mari 
 
NRH Aksjon: 008-2018 
Sted: Sandviken sykehus, Bergen 
Ansvarlig distrikt: Hordaland 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av Politiet 
Hundefører: 
Eilertsen, Hildur 
Heggem, Dag Magne 
Jordal Moe, Joachim 
Jordal, Thomas: Operativ-leder 
Kuraas, Frid 
 
NRH Aksjon: 009-2018 
Sted: Sør av Alta 
Ansvarlig distrikt: Finnmark 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av skuterpatrulje 
Hundefører: 
Iversen, Lena 
Larsen, Kristian B. 
 
NRH Aksjon: 010-2018 
Sted: Ålvund 
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Bunes, Ronny: Operativ-leder 
Isaksen, Andreas 
Selliseth, Jan Morten 
Hånde, Endre 
Amundø, Kurt 
Bøe, Martin 
Rønning, Ståle 
Bøe, Liv Marit 
 
NRH Aksjon: 011-2018 
Sted: Finse-syd 
Ansvarlig distrikt: Hordaland 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av HF og Røde Kors 
Hundefører: 
Mjånes, Jarle: Operativ-leder 
Grande, Jan Erik 
 
NRH Aksjon: 012-2018 
Sted: Elnesvågen 
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Carlsson, Vibecke 
Selliseth, Jan Morten 
Hånde, Endre 
Gammelsæter, Pia 
 

NRH Aksjon: 400-2017 
Sted: Bergset-Nordåskollen 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av Forsvaret 
Hundefører: 
Mo, Reidun 
Jensen, Hans 
Omnø, Stine Kvalfors 
Bjønness, Kirsten Plum 
Poortman, Tore 
Gundersen, Per Olav Håseth 
Murberg, Inge: Operativ-leder 
Venner, Ann-Kristin 
Larsen, Monika 
Haugen, Lise Ljungmann 
Schulstad, Sonni 
Geelmuyden, Helene E. 
Røkholt, Gro 
Hauge, Merete G. 
Andersen, Marius Wigen: Operativ-leder 
Gulbrandsen, Lene 
 
NRH Aksjon: 401-2017 
Sted: Ringsaker 
Ansvarlig distrikt: Innlandet 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av politi 
Hundefører: 
Bjørkevik, Ulf 
Hjemsæteren, Tom 
Nilsen, Sylvi 
Kalrasten, Gunnar Johan: Operativ-leder 
Haanshus, Mari Launa 
Kristiansen, Per Egil 
Haugsrud, Hilde 
Venner, Ann-Kristin 
Geelmuyden, Helene E. 
 
NRH Aksjon: 402-2017 
Sted: Ballangen, Kjedebotn 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av lærer 
Hundefører: 
Bruvoll, Ann Berit 
Helland, Bjørn Einar: Operativ-leder 
Isaksen, Bjørn 
Nymoen, Bente 
Krogstad, Jan Helge 
Løvaas, Steinar 
Vasseng, Helge 
 
NRH Aksjon: 403-2017 
Sted: Klepp 
Ansvarlig distrikt: Rogaland 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet 
Hundefører: 
Enoksen jr., Paul 
Olsen, Ronny: Operativ-leder 
Berge, Gro-Elin 
Håvik, Gry 
Larsen, Tone 

NRH Aksjon: 404-2017 
Sted: Lillehammer 
Ansvarlig distrikt: Innlandet 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Hjemsæteren, Tom 
Leiros, Nina 
Nerhagen, Merete 
Skundberg, Bjarne 
Stadheim, Ingrid 
Andersstuen, Siv Vasenden 
Bjørkhaug, Synnøve: Operativ-leder 
Kalrasten, Gunnar Johan: Operativ-leder 
Bærum, Kim Magnus 
Hammershaug, Reidun Smeby 
Haugsrud, Hilde 
 
NRH Aksjon: 405-2017 
Sted: Øygarden 
Ansvarlig distrikt: Hordaland 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Selstø, Tom 
Moberg, Roald 
 
NRH Aksjon: 406-2017 
Sted: Skreia 
Ansvarlig distrikt: Innlandet 
Objekt: savnet kvinne/jente 
Resultat: Funnet av politi 
Hundefører: 
Leiros, Nina 
Skundberg, Bjarne 
Stadheim, Ingrid 
Kalrasten, Gunnar Johan: Operativ-leder 
Haugsrud, Hilde 
Geelmuyden, Helene E. 
 
NRH Aksjon: 407-2017 
Sted: Kyrksæterøra 
Ansvarlig distrikt: Trøndelag 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Ikke funnet 
Hundefører: 
Bøe, Martin 
Nilsen, Wenche: Operativ-leder 
Skalde Frisvold, Benedicte 
Mathisen, Merethe 
Bøe, Liv Marit 
Fjæran, Torun 
Rønning, Ståle 
Larsen, Kenneth Krog 
 
NRH Aksjon: 408-2017 
Sted: Andenes/Andøya 
Ansvarlig distrikt: Hålogaland 
Objekt: Savnet kvinne/jente 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Nicolaysen, Tore 
Vasseng, Helge 

Vasseng, Rita 
Isaksen, Bjørn 
 
NRH Aksjon: 409-2017 
Sted: Heggedal 
Ansvarlig distrikt: Oslo/Asker og Bærum 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av helikopter 
Hundefører: 
Nessem, Anders Sten: Operativ-leder 
Vik, Toril B.: Operativ-leder 
 
NRH Aksjon: 410-2017 
Sted: Sogne 
Ansvarlig distrikt: Agder 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av Røde Kors 
Hundefører: 
Alsand, Wenche 
Rabben, Kent Moe: Operativ-leder 
Skagen, Svein 
Tvedt, Tina Helen 
Guttormsen, Reidar 
Joreid, Jannicke 
Abrahamsen, Stine 
Ådnebergli, Atle 
 
NRH Aksjon: 411-2017 
Sted: Moltu 
Ansvarlig distrikt: Møre og Romsdal 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av frivillige i båt 
Hundefører: 
Engetrøen, Per Gunnar 
Hegness, Brit 
Isaksen, Andreas 
Osborg, Wenche 
Bondhus, Hildegunn Midtbø 
Fediuk, Mona Christin 
Ødegaard, Stine Puck 
Hjemsæteren, Tom 
Selliseth, Jan Morten 
Bunes, Ronny: Operativ-leder 
Gammelsæter, Pia 
Rørstad, Britt Unni 
 
NRH Aksjon: 412-2017 
Sted: Skien 
Ansvarlig distrikt: Telemark 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Lysne, Berit 
Gåra, Margit 
Refsdal, Stian 
Tanum, Maja Bruu 
Askerød, Erik 
Aspenes, Kaia 
Gundersen, Per Olav Håseth 
 

NRH Aksjon: 413-2017 
Sted: Myrer, Follo 
Ansvarlig distrikt: Østfold og Follo 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Sandbugt, Linda 
Vik, Toril B.: Operativ-leder 
Iversen, Ronny 
Johnsen, Charles 
Holenbakken, Roar 
Andersen, Marius Wigen: Operativ-leder 
Nielsen, Mone 
Steiro, Sidsel 
Wilhelmsen, Ingeborg 
Venner, Ann-Kristin 
Askerød, Erik 
 
NRH Aksjon: 414-2017 
Sted: Kongsberg 
Ansvarlig distrikt: Buskerud 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Kommet til rette 
Hundefører: 
Lysne, Berit 
Bommen, Hege 
Tanum, Maja Bruu 
Askerød, Erik 
Ramseng, Øystein 
Aspenes, Kaia 
Iversen, Ronny 
Gundersen, Per Olav Håseth 
 
NRH Aksjon: 415-2017 
Sted: Orkanger 
Ansvarlig distrikt: Trøndelag 
Objekt: Savnet person 
Resultat: Funnet av politi 
Hundefører: 
Rønning, Ståle 
Larsen, Kenneth Krog 
Bøe, Martin 
 
NRH Aksjon: 416-2017 
Sted: Sjursnes - Breivikeidet  
Ansvarlig distrikt: Troms 
Objekt: Savnet mann/gutt 
Resultat: Funnet av Sea king 
Hundefører: 
Abelsen, Bjørg 
Bengtsson, Susanne 
Storås, Vemund 
Hansen, Odd Arne 
Løvhaug, Hilde 
Løvaas, Steinar 
Grønstrand, Line 
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                Med Troms som nærmeste 
distrikt ble vi alle medlemmer der, 
og har vært i samtale med de fra ett 
tidlig stadium, i tillegg til NRH 
sentralt. Spørsmålet om hvordan vi 
skulle organisere oss dukket tidlig 
opp, og har vært en langvarig  

diskusjon. Med de avstander vi har  
til absolutt alt, vill det nok vært mest 
naturlig å drifte alt selv fra her oppe, 
men tanken på å måtte opprettholde 
ett styre med minimum 6 medlem-
mer til enhver tid i en liten bygd  
med hyppig fraflytting, er ikke over-

kommelig med målet om å opprett-
holde ett stabilt miljø. I tillegg 
trenger vi den kunnskapen og  
kompetanse som finnes i NRH på 
fastlandet.  
 
                Vi har fått en utdannet 

                Eller rettere sagt, Norske 
Redningshunder Troms, avdeling 
Svalbard. Eller treningsgruppe 
Svalbard. Det er ikke helt enkelt å 
vite hva man skal og kan hete 
tydeligvis, men vi holder i alle fall til 
på Svalbard, og noen ikke fikk med 

seg det. Og her får dere vår historie.  
 
                I august 2016 flyttet den siste 
lavinehunden fra Longyearbyen, og 
siden da har det ikke vært godkjent 
ekvipasje på Svalbard. Det ønsker  
vi å gjøre noe med! 
 
                Allerede før august hadde  
vi begynt å snakke om å prøve å få 
godkjent vår schæfer på 4,5 år, men 
på grunn av eiers sykemelding var 
hun for tiden på fastlandet. Ut over 
høsten kom vi i kontakt med  
representanter fra NRH, og med 
sterkt press fra Røde Kors Long- 
yearbyen, bestemte vi oss for å sette 
i gang. På dette tidspunktet var vi 

allerede blitt 3 stk, det var meg og 
min tidligere nevnte schæfer, en jakt 
Golden valp på 5 mnd, og en like 
gammel labradorvalp.  
 
                Med den begrensede kunn-
skapen og ressursene vi hadde, og 

med litt avstandshjelp fra NRH, fikk 
vi stablet i gang faste treninger 2 
ganger i uka fra januar 2017. Jeg 
satte meg 2 mål da vi startet opp 
dette. Det ene var å få godkjent min 
egen hund så fort det lot seg gjøre. 
Med spesialsøksutdanning fra ett par 
år tidligere var vi allerede godt 
rustet. Det andre var å få etablert et 
miljø for trening av redningshund på 
Svalbard, som består selv den dagen 
jeg velge å «reise på slutt» som det 
heter, og forlate isholmen i nord. Det 
er ikke enkelt å skape slik stabilitet 
på ett sted hvor få er kommet for å 
bli, og det er større gjennomtrekk 
enn i en gammel, falleferdig trønder-
låve. Vi hadde lest oss opp å så at det 

tar rundt 3 år å utdanne en ferdig 
redningshund, og når gjennomsnitt-
lig botid på øyen per i dag er 4 år, vil 
det i teorien si at hver hund vil være 
operativ i 1 år. Men 1 operativ hund  
i 1 år er uansett mye mer enn vi har 
hatt det siste året.  

Skrevet av: Mali Strømsvåg

Norske Redningshunder Svalbard
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hunde-instruktør på Svalbard 
(undertegnede), med dessverre  
med begrenset erfaring på spesifikk 
trening av redningshund. Men vi gjør 
så godt vi kan, men det vi har, og selv 
om vi per i dag ikke har en direkte 
NRH ressurs tilgjengelig på Svalbard 
til enhver tid, har vi andre gode  
ressurser. Hos sysselmannen har  
vi dag ikke bare 1, men 3 tidligere 
hundeførere fra politiet. 2 av de har 
hatt godkjent lavinehund, og den 
ene er også godkjent instruktør for 
politihunder. De har vært gode å ha 
når vi har stått litt fast i treningen og 
trengt veiledning, og ikke minst en 
viktig og verdifull støttespiller i 
arbeidet med å opprette en 
lavinehund gruppe på Svalbard.  
 
                En annen ressurs, som  
har vært med oss hele veien, og 
definitivt er veletablert innen  

frivillighet og redning på Svalbard,  
er Longyearbyen Røde Kors Hjelpe-
korps. De har fra dag 1 støttet,  
gjennom samarbeid og tilrettelegg-
ing. Deres erfaring og kunnskap på 
og om Svalbard er en uvurderlig  
ressurs, og etter samtaler med både 
de og med NRH, har vi fått til et 
svært godt samarbeid hvor rednings-
hundførerne, i tillegg til å følge  
utdanningsløpet hos NRH, også tar 
Røde Kors sin grunnutdanning. Her 
får vi dekt inn både førstehjelp, 
samband, bekledning og isbjørn-
sikkerhet på ett høyt faglig nivå, og 
tilpasset Svalbard naturen.  
 
                I skrivende stund er vi i ferd 
med å tre inn i desember, og  
redningshundgruppa i Longyearbyen 
har eksistert i 11 mnd. Det har vært 
ett år med masse trening, nye venn-
skap, faglig påfyll, latter og litt papir-

arbeid. Det er utrolig givende å se 
hund etter hund koble hva oppgaven 
er, og hvordan de alle sammen  
begynner å elske det! Og ja, jeg sier 
hund etter hund, for slik har det blitt. 
I skrivende stund består rednings-
hundgruppa av hele 12 hunder i 
trening, fordelt på 10 førere. Og  
oppmøte på treningene er helt 
fantastisk, det er ikke rent sjeldent  
at hele gjengen stiller opp! Vi har fra 
vi begynte kun hatt 1 frafall, og det 
var på grunn av flytting. I trening i 
dag har vi 2 schæfere og 1 hvit 
gjeterhund, 2 labradorer, 2 border 
collie, 2 australian shepherd, 2  
fuglehunder og 1 finsk lapphund, 
med ett alderssprik fra 6 mnd til 5,5 
år.  
                 
                Det er en herlig gjeng som 
møter meg på trening 2-3 dager i 
uka. Det er høyt under taket, og kort 

mellom gode råd og tilbakemeld-
inger. Latteren sitter løst, også i 
samtaler utenom trening, og vi har 
blitt en sammesveiset gjeng, som 
fortsatt tar imot nye medlemmer 
med åpne armer. Ja visst er det 
mange når alle kommer på  
treningene, og det blir ofte litt 
venting, men vi er avhengig av  
hver eneste en, så vi organiserer  
treningene slik at det funker for alle. 
Det finnes ingen større kompliment 
for en trener, enn at alle sammen 
kommer på treningene uke etter uke. 
  
                Nå når vi har blitt såpass 
mange, stiller ting seg litt anner-
ledes. Det er ikke bare enkelt å få  
10-12 hunder med på flyet om vi skal 
ned en helg på kurs eller trening.  
Da har vi gjort det enkelt, og heller 
invitert en instruktør opp hit til oss, 
så i januar blir det grunnkurs på 

Svalbard! Flere av medlemmene har 
også meldt seg på Hovedkurs Nord-
Norge i mars, mens de med lengst 
fartstid er på utmarsj med Røde 
Kors. I hele januar er vi også så 
heldige å ha en NRH’er fra Troms, 
med lavinehund, her oppe, så nå 
satser vi på at de blir rakettfart på 
læringen.  
 
                Dette er forhåpentligvis ikke 
det siste dere hører fra oss her oppe 
på isholmen i nord.  
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Kurs til Fjells: Rolf Bergstrøm med praktisk undervisning i skredsøk

Sakset fra Sogn avis. Tekst og foto: Jan Egil Fimreite.   jan.egil.fimreite@sognavis.no
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Kameratredning i fjellet 
   Kurs for energitilsette
Dei har mange arbeidsdagar i 
fjellet, tilsette ved energiselskap  
i Sogn. Då er det viktig å vera klar 
over kva som møter dei. 
 
– Det viktigast er sjølvsagt å unngå  
å koma inn i skredutsette område. 
Men dersom dei må inn i eit slikt  
område, må dei kunna vurdera både 
snø- og vêrtilhøva. 
Det seier Knut Skår, kursleiar, hjelpe-
instruktør og kokk ved skredkurset i 
regi av Norske Redningshunder ved 
Jotnavåken. 
 
Fleire kurs 
Skår seier dei hadde teorikurs for ein 
del folk frå energiverk som har folk  
i arbeid i fjellet. For tre år sidan vart 
det laga eit litt meir praktisk retta 
opplegg. Med seg på laget denne 
gong fekk Skår, Rolf Bergstrøm, ein 
tindevegleiar som er mykje nytta  
i samband med slike kurs. Denne 
gong er det Hydro Energi sine folk 
som er på kurset, som går over to 
dagar.  
– Me har 16 påmelde, som er delte 
inn i to puljar. 
 
Går saman 
Av tryggleiksgrunnar, er det alltid 
minst to som går saman nå dei har 
jobbar i fjellet. 
– Det kan alltid gå eit snøskred, sjølv 
om terrenget og snøen er vurdert 
som trygt. Då er det viktig at dei to 
som går saman, veit kva dei skal 
gjera. 
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HMS-leiar Åge Hestetun i Hydro 
Energi Sogn, seier det er viktig med 
kunnskap for dei som jobbar i fjellet. 
– Me driv med snømåling, registrerer 
luker og anna i fjellet med jamne 
mellomrom. Då må me ha kunnskap 
om skredfare, vurdering av snø-
tilhøve, kameratredning og korleis 
ein skal ferdast i fjellet. 
 

Skuter 
Køyring med snøskuter er også ein 
del av opplegget. 
– Me køyrer ikkje ut i dårleg vêr, men 
må likevel ha kunnskap for å kunna 
vurdera tilhøva. 
Hestetun legg til at dei også har 
interne oppfølgingskurs. 
– Så leiger me inn ekstern hjelp når 
me har behov for det. Me kjem til å 
bruka Norske Redningshunder til 
fleire kurs. Dei har flinke folk som me 
er godt nøgde med. Målet er å unngå 
farar i fjellheimen og gjera folk så 
gode som mogleg til å møta dei  
utfordringane som måtte dukka opp. 
 

Viktige elektroniske hjelpemiddel er 
no standard utstyr når det er snakk 
om jobbing i fjellet. Alle har med seg 
ein sendar/mottakar, som dei alltid 
har på seg. 
– Det er viktig at dei kan bruka 
denne, då minuttane tel ekstremt 
mykje frå ein person er teken av eit 
skred til vedkomande blir funnen. 
Dette kan det eigentleg ikkje bli 
trena nok på. Me såg når me grov 
ned ein søkjar på kurset, så halverte 
dei tida det tok frå første til andre 
søk. Ein slik søkjar er det absolutt 
beste hjelpemiddelet for sokalla 
kameratredning. Dersom ein blir 
teken av skred, kan den andre starta 
søk med ein gong for å finna att 
kompisen sin. 
 
Dokke 
Ein del av øvinga i fjellet gjekk ut på 
å grava ned ei dokke med søkjar på 
seg, som kursdeltakarane ikkje veit 
kvar ligg. Dei skal finna dokka, grava 
ho opp og starta hjarte-lungeredning 
på plassen.  
– Slik får dei øvd på fleire element på 
ein gong. Sjølv om redningstenesta 

er varsla, så vil det fort gå ein halv 
time og meir før dei er på plass i 
fjellet. 
Litt teori vart det også plass til på 
kurset denne gong, blant anna bruk 
av kart og kompass. 
– Deltakarane teikna inn ei rute til 
ein dam som dei skulle inspisera og 
køyra etter den ruta dagen etter. Me 
snakka også ein del om sikker ferdsel 
i fjellet og korleis me skal vurdera 
fjellet til å vera sikkert. 
 
Redningshund 
Sjølv om tekniske hjelpemiddel kjem 
godt med, synte redningshunden 
Anakin at den også kan finna folk på 
kort tid. Skår bles pust om lag ein 
meter ned i snøen gjennom eit røyr, 
det tok ikkje lang tid for hunden å 
finna den staden. 
– Utan skredsøkjar er hunden heilt 
klart det beste hjelpemiddelet. 
Overskotet frå kurset går til Norske 
Redningshunder i Indre Sogn. 
– Det er bra for oss at Hydro ser me 
leverer sopass kvalitet at dei vil 
bruka oss til å halda rimelege kurs. 
Samstundes er det ei støtte til oss 
også. 

Viktig med kunnskap
God å ha: Redningshunden Anakin er framleis god å ha trassi flere teknologiske hjelpemiddel
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Om øvinga  
Finland, Noreg, Russland og Sverige 
samarbeida om å øvinga Barents-
Rescue anna kvart år. I 2017 var det 
Russland som inviterte til øving frå  
4. til 8. september i og rundt byen 
Petrozavodsk, om lag seks timars 
reise nord for St. Petersburg. Målet 
med øvinga er å betre beredskapen 
og samarbeidet mellom beredskaps-
aktørane i Barents-regionen. 
 
NRH var invitert til å delta i øvinga av 
Direktoratet for samfunnstryggleik 

og beredskap (DSB) som er ansvarleg 
for den norske deltakinga på  
oppdrag frå Justis- og beredskaps-
departementet.   
Laget som reiste bestod av:  
l  Lagleiar: Kathrine Hauge  
l   Administrativ støtte og media:  
      Stig Mebust 
l   Leiar hund: Toril Vik 
l   Hundeførar: Anita Løwehr, med  
      Frost  
l   Hundeførar: Karin Olaussen med  
      Aro  
l   Hundeførar: Morten Kvammen  
      med Gere 

Alle hundane er godkjent for etters-
økning og katastrofesøk, i tillegg er 
Gere og Aro også lavinegodkjent. 
 
Planlegging av   
øvinga og førebuing  
Først ut var Toril som reiste til 
Petrozavodsk allereie i juni for å 
delta på Final Planning Conference. 
Det var på grunn av Toril sin innsats 
desse dagane at me fekk oppgåver 
under alle scenario i øvinga, både 
innan ettersøkning og katastrofesøk. 
 
 Våre øvingsmål var at NRH skal:  

Anita Løwehr

Kathrine Hauge 

Morten Kvammen

Toril Vik

Karin Olaussen

Stig Mebust

En normal finsk brannbil ble ble ganske liten 
foran «vårt» kjøretøy. Kamaz-en, som den 
heter, var både det tøffeste og største kjøre-
tøyet i hele flåten:)

Hele det norske teamet, med de tre større heltene foran; Frost, Gere og Aro. I midten står vår russiske veterinær.

l   støtta samarbeid og koordinering  
      mellom aktørane og løysa tildelte  
      oppgåver på ein effektiv og  
      profesjonell måte 
l   samarbeida med internasjonale  
      aktørar om å planlegga og  
      gjennomføra søk etter sakna  
      personar 
l   dela relevant informasjon 
l   tydeleg kommunisera eigen rolle  
      og eigne behov 
l   forstå risikobildet som vert  
      kommunisert 
l   gjennomføra søk om planlagt 
l   løysa dei oppdrag om vert gitt i  
      samarbeid med andre aktørar i  
      øvinga. 

Gjennomføring   
av øvinga  
Å reisa på øving til Russland med  
utstyr og hundar viste seg å vera 
rimeleg komplisert med ekstra 
helsesjekk på hundane, caret til  
utstyr og visum til alle deltakarane. 
Stig la ned mange timars arbeid for  
å finna informasjon om alt frå toll-
reglar, rutinar for søknad om visum, 
til moglegheiter for å bruka radio-
kanalar. 
Måndag morgon møttest me alle 
saman på Gardermoen og flyturen til 
St. Petersburg, med mellomlanding 

på Arlanda, gjekk utan problem. Alle 
hundane kom trygt fram  og me fann 
raskt fram til bussane som skulle ta 
oss og dei andre norske deltakarane 
nordover. Alle deltakarane frå dei fire 
landa fekk bu på same campingplass 
rett utanfor byen Petrozavodsk.  
Vårt lag budde i ei leilegheit med to 
soverom, bad og eit fellesareal med 
eit lite kjøkken.  
 
På tysdagen var me invitert til å delta 
på ei skrivebordsøving med temaet 
skogbrann med spreiing over grensa 
til Finland. Dette var ei øving langt 
over vårt nivå, men det var 
spennande å sjå korleis ei slik øving 
vert gjennomført på strategisk nivå. 
Torill, Morten, Anita og Karin deltok 
på den formelle opninga av øvinga 
saman med dei andre deltakarane.  
 
Me nytta fritida på kvelden til å bli 
kjent med, og trena saman med, dei 
russiske hundeførarane. Leiaren for 
den svenske politihundeskolen var 
også med oss på treninga og gav 
gode tilbakemeldingar på nivået på 
hundane.  
 
Scenario   
Trafikkulykke  
Onsdag starta øvinga for alvor  og 
me var heldig som fekk skyss med 
dei russiske hundeførarane. Frå 
EMERCOM (det russiske sivil- 
forsvaret) kom det to hundeførarar 
og ein leiar hund. Våre russiske 
kollegaer reiste med stil i ein 
gigantisk KAMAZ, som minna om  
ein kombinasjon av campingvogn  
og tanks.  

Tekst: Kathrine Hauge, alle foto: Stig Mebust
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Morten Kvammen gjør seg klar for søk i ruinene
Før øvinga starta diskuterte me 
korleis me best kunne organisera 
hundesøket. I denne øvinga var det 
fleire ulike ressursar frå ulike land 
som skulle samarbeida på same 
ulykkesplass. Alle fire landa deltok 
med hundeekvipasjar. Russland 
deltok med ein politihund, i tillegg til 
deltakarane frå EMERCOM. Sverige 
deltok med to politihundar (patrulje 
og vannsøk) og  ein leiar hund og det 
finske Heavy USAR Team deltok med 
to hundar (katastrofesøk). Fordi det 
er svært krevjande for innsatsleiinga 
å koordinera så mange ulike aktørar 
ville me leggja til rette for å få tildelt 
oppgåver raskt og med minst 
mogleg risiko for mistydingar. Det 
me kom fram til var at leiaren for  
dei russiske hundane gjekk inn til 
innsatsleiinga og fekk oppdraget  
for hundesøket. Leiarane frå hunde-
ekvipasjane frå dei fire landa gjekk 
deretter saman om å planleggja 
hundesøket med alle tilgjengelege 
hundeekvipasjane.  
 
Scenario 1:  
«Kollisjon mellom ein turistbuss,  

passasjerbil og tankbil med farleg 

gods. 11 personar er sakna frå  

ulykkesområdet og det er behov for  

å søka etter personar i skogen langs 

vegen.» 

 
Då me kom fram til ulykkesstaden 
var brann- og helsepersonell frå dei 
ulike landa i gang med å redda dei 
skadde. Me fekk informasjon om at 
nokon hadde sett fleire personar 
som sprang frå bussen og vår opp-
gåve var å søka av eit skogsområde 
langs hovudvegen. Søksområdet var 
berre avgrensa med to bilvegar og 
eit vegskilt.  
 
Toril kom raskt på banen og foreslo 
sporsøk frå midten av teigen og ut-
over, samt frå yttergrensa og innover 
i skogen. Dette synes alle var ein god 
ide og ein russisk, to norske og ein 
svensk hundeførar gjekk i veg. Første 

funn kom etter  ca. 5 minutt og kort 
tid etter det var alle HF på veg inn til 
KO med funn. Under er ei skisse av 
søket.  

Medan Torill gjekk saman med ein  
av hundeførarane ut i søket overtok 
Kathrine arbeidet med å organisere 
det vidare søket. Sidan det berre var 
våre HF som hadde GPS og skogen 
hadde få haldepunkt valde me å dela 
området inn i fire teigar. Under er ei 
skisse av søket.   

Åtte hundeekvipasjar frå fire ulike 
land vart nytta til å finna 11 personar 
på 35 minutt etter tildelt oppgåve.  
Kvart land hadde eigne radiokanalar, 
men me førte ein felles logg over 
funn.  
 

Erfaringane frå dette søket viste at: 
l   ein felles representant for 
hundesøket avlasta innsatsleiinga. 
Det er også ein fordel at innsats-

leiaren kan tildela oppdraget på sitt 
eige språk. 
l   det fungerte godt å flytta den 
detaljerte planlegginga av søket og 
fordelinga av hundeførarar til lag-
leiarar som forstår hundesøk. Leiarar 
med hundefagleg kompetanse 
planlegg ut frå like føresetnader som 

bruk av vind, sannsyn for sporutgang 
osv. sjølv om dei kjem frå ulike land 
og ulike organisasjonar. Når ei felles 
fagleg forståing ligg til grunn for 
planlegging av søket er det med på  
å førebyggja misforståingar som 
språkbarrierar kan føra med seg.  
l   alle var samde om å leggja til 
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rette for bruk av alle ressursane og 
hadde eit ynskje om å samarbeida 
gav effektive søk med raske resultat.  
l   det å stå saman og føra ein felles 
logg gjev ei god situasjonsforståing 
undervegs.  
 
Etter lunsj var det eit nytt scenario 
som venta. Denne gangen var det 
katastrofesøk som var tema.  
 
Scenario 2  
«Kollaps og brann i hotellbygning. 

Gasseksplosjon i andre etasje fører til 

bygningskollaps og brann i et seks 

etasjars hotell. 9 personar er sakna 

under deler av bygget.» 

 
Når me kom inn til hotellbygningen 
var det allereie full innsats frå både 
brann- og helsepersonell. Vår opp-
gåve var å søka i den delen av bygget 
som var samanrast. Området var 
nokså lite og me vart samde med 
leiaren for dei russiske hundane om 

å dela området i to. Ein del til dei 
russiske hundane og ein del til dei 
norske. Morten og Gere kom raskt i 
søk, med støtte frå Toril. Etter kort 
tid kom det melding om funn frå 
både Morten og den russiske 
hundeføraren. Morten og Gere søkte 
vidare medan brann- og helse-
personell overtok arbeidet med å 
henta ut dei sakna. Det var ikkje 
fleire sakna personar i dette  
området. Neste oppgåve var å søka  
i dei delane av hotellet som ikkje 
hadde brent. Oppgåva gjekk til Anita 
med Frost og Karin med Aro, med 
støtte frå Toril. Her var det ingen 
sakna og søket av heller ingen funn.  
 
Etter ein slik dag er det ikkje tvil om 
at me har svært gode hundar i NRH. 
Etter fleire dagar med lang reiseveg, 
framande hundar og folk tett på og 
mykje venting, går alle tre hundane 
rett i søk utan problem. Når som 

helst kan hundeførarane og hundane 
få tildelt ei oppgåve og gjennomføra 
den på ein god måte. Tilbakemeld-
inga frå svenskane var at sjølv om 
NRH er frivillige så er me verkeleg 
profesjonelle når me arbeida. 
 
Scenario 3  
Siste øvingsdag opna med ei utstil-
ling av ulike brannbilar og rednings-
utstyr. Deretter reiste me til siste 
scenario.  
«Ulykke med passasjerbåt. Ein  

passasjerbåt og ein slepebåt 

kollidera på ein innsjø. Fleire  

passasjerar hoppa i sjøen og forsøke 

å svømma til land. Det er behov for  

å søka etter personar langs land..»  

 
Dette scenario var eigentleg lagt opp 
til dei svenske politihundane som 
skulle søka med båt etter drukna 
passasjerar. På grunn av sterk vind 
og høge bylgjer var det ikkje mogleg 
å gjennomføra søket som planlagt. 
Det vart derfor lagt opp eit søk langs 

land etter dokker med liklukt. Her 
fekk alle hundane prøva seg og me 
fekk god rettleiinga av dei svenske 
hundeførarane undervegs.  
 
Dei svenske hundeførarane tok seg 
god tid til å komma med tilbake-
meldingar og diskutera ulike  
løysingar. Det er både interessant å 
nyttig å få moglegheit til å trena og 
diskutera samane med hundeførarar 
frå andre land og andre organisa-
sjonar som politiet, statleg rednings-
teneste og frivillig redningsteneste.  
 
Etter vel gjennomført øving var det 
avslutningsseremoni på kvelden. Her 
baud russarane på god grillmat og 
underhaldning til alle som budde i 
campen. Her var det høve til å takka 
for laget og leggja planar for vidare 
samarbeid.  
 
Takk for turen  
Øvinga var ikkje lagt opp til å  
utfordra hundane våre i særleg grad. 
Utbyttet frå øvinga var å trena på  
det å reisa som eit lag med alt det 
inneber av praktiske utfordringar, 
mykje venting og behov for  
samarbeid. Eit viktig utbytte var dei 
faglege diskusjonane og moglegheita 
til å byggja eit nettverk for framtidig 
trening og samarbeid. Ei større 
hending med samanraste bygningar, 
eller hendingar i nord med behov for 
rask respons frå alle tilgjengelege 
kapasitetar, er aktuelle scenario det 
me kan bli bedt om å støtta våre 
kollegaer over grensene. Det er 
allereie planlagt vidare samtrening i 
nord der våre russiske kollegaer er 
invitert til treningssamling  i Kirkenes 
og NRH er invitert til Murmansk og 
Kirovsk.  
 
På slike turar er det avgjerande å ha 
med hundeførarar og hundar som er 
robuste, fleksible og som toler mykje 
venting, tett kontakt med framande 
folk og hundar og det å arbeida i 
krevjande miljø. Suksessfaktorane 

var å planleggja godt på førehand  
og vera samde om korleis me skal 
samarbeida både på reise, i innsats 
og i ventetida. Roller, ansvar og 
arbeidsdeling må vera klart før  
avreise. Frå NORSAR er me kjent med 
eit oppsett der ein leiar hund har eit 
lag med tre hundar. Dette oppsettet 
fungera godt når ein er ein del av eit 
større lag, men erfaringane frå Malta 
og frå Russland har vist at me er meir 
fleksible til å gjennomføra søk når 
alle som deltek har kompetanse til  
å støtta hundeførarane under søk.  
 
Med Stig med på laget under øvinga 
hadde me også sjansen til å 
produsera små filmar og leggja ut 
bilete undervegs under øvinga. Dette 
viste seg å vera veldig populært og 
ein flott måte å synleggjera øvinga 
på for våre medlemmer og for andre.  
 
Me ynskjer å takka Justis- og bered-
skapsdepartementet og Direktoratet 
for samfunnstryggleik og beredskap 
for at me fekk høve til å vera  
representant for den norske  
redningstenesta under Barents-
Rescue17. 

Én av casene var en trafikkulykke, hvor hvor 
norske og russiske kollegaer trente på fri-
gjøring.

Bildet er tatt inne i «oppholdsrommet» i 
Kamaz-en (fv. Toril Vik, Karin Olaussen, Maria 
Perminova (russisk hundefører), Kathrine S. 
Hauge og Morten Kvammen med Gere.)

Mannskap fra alle fire landene jobbet tett 
sammen i casene.

Morten Kvammen og Gere klar for action!  
Bak dem står en russisk politihundeførere  
og en russisk hundebil. 

Morten og Kathrine foran vår relativt store 
hundebil for øvelsen. 
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Karin Olaussen og Aro gjorde det bra i ruinhaugene
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Den første helgen i 2018 var det 
duket for lavinesamling i regi av 
Sogn og Fjordane distrikt på Norsk 
Folkehjelp sin hytte på Tyinosen. De 
mest ivrige dro opp torsdag kveld og 
hadde allerede kommet i gang med 
både graving og trening da resten av 
oss begynte å dukke opp utpå dagen 
på fredagen. Dermed ble det en liten 
treningsøkt på flere av hundene 
allerede samme ettermiddag.  
 
Senere på kvelden var vi flere som 

hadde satt oss godt til rette i sofaen 
da «Team Østlandet» (Sjaastad og 
Olivares) kom for å spørre om ikke 
«Team Vestlandet» (Mjånes og under-
tegnede) ville bli med ut å grave litt? 
Så fikk vi se hvem som ble ferdig 
først? Vi fikk også med oss sjåfør 
(Rønning) så da var det bare å hente 
spadene. Team Østlandet vant 
kanskje på kvantiteten, mens team 
Vestlandet vant dybdekonkurransen. 
Det er i alle fall ikke dårlig å starte 
lørdagen med et felt med seks 

ferdige graver… Og godt var det, for 
det viste seg etter hvert at uværet 
«Cora» var på vei mot Vestlandet 
denne helgen.  
 
Lørdagen ble en bra treningsdag for 
de tre lagene med til sammen 20 
hundeførere og 23 hunder. Det var 
flotte treningsforhold med sne i  
massevis, og helgens tre instruktører 
Vidar Grøndalen, Knut Skår og 
Helene Sæterdal sørget for å spre sin 
kunnskap og sitt gode humør blant 

alle deltakerne. Lørdag kveld var det 
felles middag, en seriøs omgang 
med «Alias» og hyggelig prat.  
Dessverre var ikke varseltrekantene 
på yr.no og storm.no bare tomme 
trusler, så etter en prat med brøyte-
mannskapene på Tyin fikk vi råd om 
pakke oss ut av hytten tidlig søndag 
morgen. Helgen ble dermed litt 
amputert, men slik er det noen 
ganger. Været kan vi dessverre ikke 
styre.  
Takk for en kjekk samling!  
Marthe L. Kryvi og Sergei 

 

Treningssamling på Tyinosen 5.-7.januar 2018

Tekst og foto: Marthe L. Kryvi
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Å lage vedtekter som  omfatter alle 
tenkelige og utenkelige situasjoner, 
er en vanskelig øvelse. Vedtektenes 
hensikt er jo alltid å ivareta organisa-
sjonens beste, og sørge for at med-
lemmene i organisasjonen kan bruke 
vedtektene for å fremme sine saker, 
og at demokratiet derigjennom  
skal være så godt og rettferdig  
som mulig. Samtidig må vi være  
oppmerksomme på at hvis organisa-
sjonen endrer seg, må vi også se til 
at vedtektene henger med. 
 
Jeg var selv med å utarbeide malen 
for de vedtektene vi i dag har. Dette 
gjorde vi i en hovedstyre-nedsatt  
komite bestående av Nic. Prebensen 
og Kjell Askildt. Dette var tidlig på 
åtti-tallet en gang. 
 
Mye har forandret seg siden da. 
Medlemstallet har økt, teknologien 
har blitt helt annerledes, godkjenn-
ings-programmet har utviklet seg,  
og vi har fått en administrasjon på 
plass. 
 
Ett av mange hovedpunkter under 
utarbeidelsen av vedtektene den 
gang, var ja eller nei til stemmefull-
makter og forhåndsstemmer. Her 
landet vi den gang på et slags  

kompromiss, ved at stemmefull-
makter kun kunne anvendelse på  
representantskapsmøtet, dog  
i et begrenset omfang. Slik er det  
fortsatt. 

I Norge er avstandene store, og i 
enkelte av våre distrikter er de større 
enn i andre. Størst er det i Finnmark, 
Buskerud og Innlandet. Det kan ofte 
føre til situasjoner som svekker det 

Et demokratisk problem, eller?

virkelige demokratiske innhold i  
organisasjonen. Særlig når vi også 
vet at vi har lokale lag som ligger 
milevis fra der distriktsstyret holder 
til (eller der de har møter). 
 La oss ta noen eksempler: 
Hvis årsmøtet i DIO Finnmark skal 
holdes i Alta: hva hvis det er et lokalt 
lag i Kirkenes og det er medlemmer 
som har lyst til å delta på årsmøtet? 
Hva med lang reiseavstand en vanlig 
ettermiddag etter jobben? 
 
Hva om årsmøtet i Innlandet skal 
holdes i Gjøvik? Hva med de som bor 
langt oppe i Østerdalen eller i Lom? 
 
Jeg stiller spørsmålene fordi dette 
kan åpenbart være et demokratisk 
problem. Det kan føre til at kun  
de som bor i nærheten av der  
årsmøtet skal holdes, kan få  
innvirkning på de vedtak som 
 gjøres. 

Spørsmålet som bør stilles kan være 
om vi burde innføre en ordning med 
forhåndsstemmer eller fullmakter  
i en eller annen form/utstrekning? 
I bakkant av en slik problemstilling 
dukker polarisering opp. Altså  
utvikler lokalmiljøene seg i en  
retning som kan være utenfor  
kontroll og styring. Som igjen kan 
føre til en svekkelse av samholds- 
forståelsen. 

Det er ikke sikkert at det er lurt å 
endre vedtektene sånn med en gang, 
men kanskje man kunne sette i gang 
et pilotprosjekt for å skaffe erfaringer 
for en eventuell vedtektsendring, 
basert på erfaringer, over en viss 
tidsperiode. 
 
Hva tenker leserne om dette? 

Årsmøte 

Jotunheim lag 
181 km en vei

Hundefører 
166 km en vei Hundefører 

217 km en vei

Hundefører 
162 km en vei

Hundefører 
141 km en vei

Lillehammer lag 
 30 km en vei

Valdres lag 
 108 km en vei

Hedmark lag 
 72 km en vei

Gjøvik lag 
 30 km en vei

Dio Innlandet

Skrevet av Terje Johansen
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Samarbeid  
og utveksling  

av erfaring  
på tvers av 

grensen 
 
 

Skrevet av Anne Katrine Dille
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Fjellreddere fra Jamtland, Norr-
botten, Vasterbotten og Dalarne, 
sammen med det Svenske politiet er 
samlet i Bydalen for å trene lavine. 
Her ble vi invitert over for å dele  
erfaringer, og for å se på om vi kan 
utnytte hverandre ressurser under 
aksjoner. Knut Skår, Elin Anderson 
og undertegnede representerer NRH 
som godkjente ekvipasjer nære 
grensen. Dessverre ble det bare to 
dager på Elin pga syk hund. 
 
Vi kom frem til Bydalen søndag kveld 
med en litt flau ankomst. Etter noe 
man trygt kan kalle dårlig veivalg, 
sto bilen til Knut godt parkert  
i en skitrasè. Heldigvis var politiet 
ankommet, så etter en time med 
egentrening og graving, var det bare 
å krype til korset og ringe etter hjelp. 
Sånn ble det første møte, et raskt og 
morsomt bekjentskap med dem vi 
skulle tilbringe de neste fem dagene 
med i fjellet. Gravemusklene var 
godt varmet opp og tonen var satt, 
så da var det bare å glede seg til 
ventende dager med lavinetrening.                                                                                                                                    
Her lå virkelig forholdene til rette, 
fine felt med gode snøforhold, flotte 
leiligheter og god mat.  
 
Politiet i Sverige hadde på flere IKAR 
møter snakket med NRH om å for-
malisere et samarbeid over grensen 

spesielt på lavinesiden. Dette ble tatt 
opp igjen i Andorra i fjor høst og NRH 
ble invitert hit for å utvikle et godt 
samarbeid mellom rednings- 
tjenesten på begge sider nær 
grensen. Invitasjonen ble formidlet 
til godkjente lavineekvipasjer som 
har relativ kort reiseavstand til 
potensielle skredområder i Sverige, 
både fordi de kan være en resurs ved 
evt skred, men også for å kunne 
budra til å utvikle treningsmiljø over 
grensen. I tillegg var Knut  
invitert som representant  
fra IKAR og for å kunne  
innlede formelle  
samtaler rundt dette  
temaet. 
 

Det å være gjester til et så godt til-
rette lagt kurs, med delvis ferdige felt 
og egne figuranter var luksus (med 
elever fra hundelinjen ved Dille gårds 
gymnasium som figurerte). Med 
ingen form for planlegging eller 
loggestikkansvar, bare fokus på egen 
hund og observere andres trenings-
metoder. Vi var fem stk med en  
treningsansvarlig fordelt på tre lag.  
Det at vi trener noe likt, men 
allikevel noe forkjellig er kjekt og  
se og ta med seg. Politiet og Fjell-
redningen har en uke hvor de 

Samarbeid og utveksling av erfaring på tvers av grensen

Trøst hviler godt i hundekassa på scooter kjelken.  
Foto: Anne Kathrine Dille

Trøst i markering med hjelp fra meg med å komme ned. 
Foto: Marie Jonsson

Polisen i aksjon under lavineprøven deres. Foto: Knut Skår
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Det er ikke farten som finner! Her 
hadde vi mange gode erfarings-
utvekslinger, som alltid er nyttige  
for begge parter. 
  
Dagene startet tidlig og hver morgen 
klokken 08:00 var det en halv time 
med lydighetstrening i gruppe med 
fokus på at hundene skulle fungere 
sammen. Så var det rett til fjells med 
scooter og hundene i hundekasser 
plassert på kjelkene. Der lå de på 

halm og hadde det lunt og godt  
gjennom hele dagen, når de ikke var 
i arbeid. Med hver vår scooter så fikk 
vi med alt som trengtes av utstyr. 
Hadde selvfølgelig vært ønskelig  
om vi også hadde hatt disse 
mulighetene hjemme. En annen 
luksusfaktor var at politiet stilte med 
helikopter 4 av dagene, så vi fikk en 
unik mulighet til flytrening. Vi ble 
flydd inn og ut av skred og fikk trene 
på lange overværsøk på et stort  

fokuserer på lavinetrening og ellers 
noen enkelt dager med trening  
gjennom sesongen.  
De er avhengig av forholdsvis rask  
forståelse hos hunden og bruker  
derfor en del påvirkning (i form av 
”dukkopp” i feltet). Det medfører 
høy fart og stor forventning hos 
hundene. Noe vi så godt disse 
dagene.  Det at vi har mulighet til å 
bygge opp egenerfaring på hundene 
våre over tid, ser vi som en fordel. 

islagt vann. Dette ga våre hunder 
gode erfaringer. Dagene var lange  
og innholdsrike med mye fokus på 
hundearbeid i skred. Vi fikk også 
med oss politiets lavineprøve, hvor 
det var tre ekvipasjer oppe. Deres 
prøve er lagt opp ganske annerledes 
enn vår, uten krav om taktisk 
vurdering.  
 
Gjennom denne uken er det gjort 
viktige bekjentskap og lagt et grunn-

lag til å videreutvikle et godt  
samarbeid. Knut hadde flere møter 
gjennom uken, vi andre var med på 
noen av dem, der det ble klarlagt 
hvilke utfordringer vi kan komme 
opp i et slikt samarbeid. Vi diskuterte 
mulige løsninger og det ble skrevet 
ned hva som skal til og hvem som 
skulle ta dette videre for å se om det 
er mulig å få dette til å fungere i 
praksis.  
 

Om vi bor på den ene eller andre 
siden av grensen, så har vi samme 
mål om å redde liv og dekke opp om-
råder som i dag mangler ressurser. 
Så vi vil med dette takke den 
Svenske Polisen og Fjellredningen 
for hyggelig bekjentskap og nyttig er-
faringsutveksling. Håper for-
malitetene åpner opp for at vi kan 
bistå hverandre når det virkelig 
gjelder. 

Knut og Anakin i søk. Foto: Anne Kathrine Dilles Foto: Anne Kathrine Dilles
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– labradoren Kaci var godkjent 
lavinehund i tre år og border collien 
Chanty var godkjent for ettersøkning 
i to år. Med disse to hundene bidro 
jeg ved ca. 40 aksjoner og Chanty og 
jeg gjorde funn av to personer – en  
i live og en død. 
 
Vel framme ved aldershjemmet er 
det stor aktivitet. 12 hundeførere  
og operativ leder Toril Vik fra Norske 
Redningshunder samt personell og 
ledere fra Røde Kors hjelpekorps – 

         n flott onsdag ettermiddag  
i juli 2011. Middagen er fortært og 
Compis, min australian sheperd 
hannhund på 5 år og jeg er i gang 
med kveldens tur i vårt lokale skogs-
område. Vi har ikke kommet langt  
før mobiltelefonen ringer. Det er 
varslingstjenesten vår, populært kalt 
«Telemenydama», som ønsker at vi 
skal bidra på en leteaksjon i Bærum. 
En dement mann på 90 år har vært 
savnet fra et aldershjem siden tidlig 
på ettermiddagen.  

Jeg trykker «1» for at jeg kommer og 
skynder meg hjem for å hente utstyr 
og bil. Det er fellesferie og heldigvis 
lite trafikk ut av Oslo. Det er en fin, 
varm sommerkveld. Allikevel haster 
det med å finne den savnede. Han 
kan ligge skadet et sted og ha behov 
for akutt hjelp. 
 
Compis og jeg har så langt vært  
godkjent i et snaut år og har bidratt 
ved totalt 25 leteaksjoner. Jeg har 
også hatt godkjente hunder tidligere 

Tekst Tove Dreiestad

Den savnede  
ble funnet i god 

behold av en 
patrulje fra 

Norske  
Redningshunder

E
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melder inn til søks-KO at savnede er 
funnet og tilsynelatende i god form, 
og at jeg trenger hjelp for å få ham 
tilbake til hjemmet. UTM-referanse 
oppgis og jeg får beskjed om  
at mannskaper sendes ned  
umiddelbart. Røde Kors personell 
kommer til stedet sammen med inn-
satsleder fra politiet. De hjelper ham 
opp til en ventende ambulanse og 
han blir kjørt til legevakten for sjekk. 
 
Så utrolig lett det er å gå tilbake til 
søks-KO! Jeg går og kjenner på en 
stor tilfredsstillelse ved å ha fått  
bekreftet at det fungerer det som  
vi har trent på i tusenvis av timer. 
Compis får ekstra mange godord på 
veien og noen godbiter når han blir 
satt i bilen.  

Tilbake i KO har de øvrige letemann-
skapene kommet inn etter å ha fått 
beskjed om at savnede er funnet. 
Jeg blir faktisk møtt med applaus og 
gratulasjoner når jeg kommer inn i 
KO. Nærmere detaljer rundt funnet 
oppgis til Toril, NRHs operative leder. 
Savnede ble funnet ca. 110 meter  
i luftlinje fra siste sikre observasjon 
og mindre enn 40 meter fra vei. Dette 
føyer seg pent inn i statistikken over 
søk etter savnede i kategorien 
dement.  
 
Personale på sykehjemmet og 
savnedes yngre søster som er til 
stede ønsker å vite litt om savnedes 
tilstand da han ble funnet og takker 
oss alle for innsatsen. 
 

Før innsatspersonellet forlater 
stedet, har politiet en liten  
gjennomgang av aksjonen og takker 
også alle involverte mannskaper for 
flott innsats. 
 
Senere på kvelden dumper det inn 
mange gratulasjoner på Facebook-
siden min etter at jeg delte lenken til 
Budstikka sin artikkel om at savnede 
ble funnet av redningshund. Jeg 
legger selv inn en kommentar om  
at det ikke er noen sak å gjøre funn 
når en får tildelt teigen nærmest KO 
– som i dette tilfellet var siste sikre 
observasjon av savnede. Det jeg 
burde ha skrevet, var at det ikke er 
noen sak å gjøre funn når man får 
tildelt det søksområdet der savnede 
faktisk er! Selvfølgeligheter, men 
sånn er det jo – det er bare den 
ekvipasjen som har fått tildelt søks-
teigen der den savnede er som har 
mulighet til å finne den savnede.  
De aller fleste teigene man  
gjennomsøker i løpet av et 
hundeførerliv er «tomme». Man 
bidrar allikevel med en stor jobb  
til beste for den savnede og for  
redningstjenesten. Vi må heller ikke 
glemme de som sitter sammen med 
politiet og planlegger hvor vi skal 
søke. Deres strategiske valg er  
avgjørende for at det blir gjort funn 
under aksjonen. Hatten av – også for 
dem. 
 
Innsatsen i redningstjenesten er  
en stor dugnad. Jeg tillater meg 
allikevel å suge litt på denne funn-
karamellen som bekrefter at man 
sammen med gode treningskolleger 
gjennom mange tusen timer har 
gjort de riktige valgene på trening! 
 
Livet inneholder store kontraster – 
også som innsatspersonell i  
redningstjenesten. To dager etter 
denne solskinnshistorien ringer 
«Telemenydama» og ber om bistand 
til søk etter savnede barn og ung-
dommer nær Utøya i Buskerud etter 
terroristens meningsløse herjinger … 

totalt ca. 40 personer er i innsats.  
Det har vært søkt med helikopter 
over området. Nå skal store områder 
finsøkes. Den savnede sies å være i 
god form, så han kan ha beveget seg 
langt. 
 
Compis og jeg får tildelt en søksteig 
som grenser til eiendommen der 
savnede sist ble sett ca. fem timer 
tidligere. En del av teigen er et 
skogholt som allerede var  
gjennomsøkt av politihundekvipasje, 
men i tilfelle savnede er i bevegelse, 
velger jeg å søke gjennom en gang 
til. Ikke tegn til ham der nå heller.  
Så starter søket i den bebygde delen 
av teigen. Jeg velger å søke med 
Compis i langline langs vei og inne 
på eiendommene. Det er mange  

som sitter ute i hagene sine denne 
fine kvelden. De vet at det er en  
leteaksjon på gang, både fordi 
helikopter har fløyet over området 
og fordi etterlysningen er lagt ut på 
nettsidene til lokalavisa Budstikka. 
Folk er svært imøtekommende og 
behjelpelige med å sjekke om 
savnede kan ha forvillet seg 
innendørs noe sted på eiendommen. 
  
Nå er vi snart ferdig med teigen og  
er straks tilbake ved aldershjemmet. 
Vi skal bare sjekke av et område med 
rekkehus og små hager som ligger 
nær stupet over Franzefoss. På vei 
ned mot husene, viser Compis  
interesse for noe og værer tydelig og 
trekker meg utover mot stupet. Det 
er et solid gjerde utpå kanten. Jeg 

vet at det pågår søk også nede på 
Franzefoss-området, så jeg antar  
at han har fått ferten av innsats-
personellet der nede. Jeg følger på 
så vi får oversikt over skråningen ned 
mot gjerdet – og der ligger det en 
person nesten helt nede ved gjerdet!  
 
Skråningen tas i noen byks. Compis 
blir bundet i et tre og jeg ser at 
personen snur på hodet når han 
hører at vi kommer. Det er den 
savnede og han er ved bevissthet! 
Etter en kort samtale og under- 
søkelse får jeg avklart at han har falt 
og ikke kommer seg opp igjen. Han 
har et lite sår i pannen men virker 
ellers uskadd. Det blir raskt avklart 
at vi ikke greier å få ham på bena og 
opp skråningen uten hjelp. Jeg 

Foto: Stig Mebust
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av natten og det nærmer seg nå 20 
timer siden damen ble borte. Jeg får 
en rask oppdatering av situasjonen 
og søket som er gjort, og tildeles en 
teig like utenfor 1 kilometers-
radiusen fra bilen hun forsvant fra. 
Jeg hiver meg i bilen og finner riktig 
skogsbilvei til nordenden av teigen. 
 
Ingen stor håp om funn 
 
Synet av teigen gjør meg raskt 
skeptisk. På begge sider av teigen 
min er det åpen furuskog med 
reinmose så langt øyet rekker, mens 
teigen min består av myr og kratt. 
Tanken som detter ned i hodet mitt 
er: «En dame på 89 år går ikke inn 
her». Denne følelsen forsterkes når 
jeg begynner å søke rundt kanten av 
teigen. Jeg vasser til knærne i myr  
og trenger meg gjennom kratt. Jeg 
kjenner skikkelig på «elsk-hat»- 

forholdet til det å søke i sånt terreng. 
Yessi søker imidlertid bra, og jeg  
bestemmer meg for å fokusere på  
å dekke teigen, slik at jeg med god 
samvittighet kan melde inn etter 
teigen at den savnede høyst sann-
synlig ikke er der. 
 
Planen er nå å begynne å «sy» teigen 
fra nord til syd, men Yessi trekker  
nå stadig lenger vestover, før hun 
forsvinner helt inn i krattskogen. Jeg 
følger på og tenker at det er like greit 
å ta med det området med engang 
siden det ligger nærmest grusveien. 
Jeg runder noen kratt og da ser jeg 
Yessi stå ved siden en mørk «bylt» på 
bakken. I følge opplysningene jeg 
hadde fått skulle den savnede være 
kledd i rød jakke. Jeg ser bare svarte 
klær. Når jeg kommer nærmere ser 
jeg at «bylten» er et menneske som 
ligger helt stille i fosterstilling. Første 

tanke er: «Hun er død». Så ser jeg 
imidlertid at ryggen heves når 
pusten trekkes inn. De neste tankene 
er mange, men heldigvis slår  
treningen fra repetisjonskurset  
på førstehjelp inn og stemmen til 
Marius Wigen Andersen som hadde 
kurset, begynner å male inne i hodet 
mitt sammen med handlingsplanen 
jeg på forhånd hadde tenkt ut for 
levende funn. 
 
Lange minutter 
 
Når jeg bøyer meg over damen er  
det ikke noe svar å få, men øynene 
hennes er åpne. Damen viser en  
liten reaksjon når hun ser Yessi, men 
ikke når hun ser på meg. Yessi  
kommanderes i dekk og jeg drar  
det jeg har av fjellduk, lue, votter  
og klær opp av sekken. Den første  
utfordringen er å få isolert så godt 

Det er en litt sur førsommermorgen 
1. juni 2015 og det har i løpet av 
natten kommet en god del regn. Jeg 
sitter på jobb i Oslo-sentrum, men 
har en urolig følelse i kroppen. NRH-
alarmen hadde gått kvelden før. En 
dement dame på 89 år var blitt borte 
fra bilen hun satt i mens sjåføren 
jobbet i skogen i Julussdalen i 
Hedmark. Jeg hadde valgt ikke å 
reise med en gang siden jeg hadde 
såpass lang kjørevei og fordi jeg 
måtte på jobb neste morgen. Et raskt 
søk på nettet viser at damen ennå 
ikke er funnet. Det blir bekreftet av  
at «Telemeny-damen», som er vår 
automatiserte alarmtelefon,  
begynner å mase iherdig. Det jeg 
måtte gjøre på jobb er gjort og alt 
annet kan utsettes til i morgen. En 
telefon til mannen min, som også er 
hundefører i NRH, bekrefter at han 
kan hente barna i barnehage og på 

skole. Da er valget enkelt – 
Telemeny-damen får bekreftelse om 
at jeg kommer. 
 
Hund og utstyr hentes og ferden går 
nordover godt forbi Elverum og langt 
inn i skogene i Julussdalen. Yessi, 
min da 5 år gamle malinois er stor 
fornøyd. Hun skjønner at nå skal vi 
ut å jobbe - det absolutt beste som 
finnes på denne jord. Yessi ble  
godkjent ettersøkningshund i 2013 
og vi har fått med oss en del aksjoner 
selv om jobb og småbarn gjør det 
vanskelig å få reist ut så mye som vi 
vil. Leteaksjoner og hundetrening  
er imidlertid blitt mitt avbrudd fra 
hverdag med jobb, barn og andre 
plikter. Leteaksjoner er «Yessi og 
Lise»- tid. Da verden ellers kan gå 
som den vil, og all konsentrasjon  
og energi går på å gjøre søksjobben 
så bra som mulig. Erfaringen er at 

dette gir mer energi enn det tar  
fordi samarbeidet med Yessi og 
kollegaene fra NRH, andre frivillige 
organisasjoner og politiet er så 
positivt. Dette til tross for at det går 
utover nattesøvn og til tider fyller en 
med et «elsk-hat»-forhold når været 
er dårlig og terrenget er utfordrende. 
 
 I et telt fra Sivilforsvaret møtes jeg 
av en blid, men trøtt, operativ leder 
fra NRH som har stått på gjennom 
hele natten. I løpet av natten har det 
vært mange mannskaper fra forskjel-
lige organisasjoner i søk og de har 
dekket store områder, Fortsatt er det 
mange i søk blant annet sanitets-
soldater fra Forsvaret noe som ikke 
er så vanlig på slike leteaksjoner.  
Jeg merker imidlertid på stemningen 
i teltet at troen på å finne den 
savnede i live begynner å svekkes. 
Det har vært kaldt og vått i løpet  

Historien om  Lise 
Ljungmann Haugen 
og redningshunden 

Yessi som fant og 
reddet livet til  

en 89 år gammel 
kvinne i Hedemark

Tekst: Lise Ljungmann Haugen
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som mulig under damen som er søkk 
våt og ligger nærmest i en vanndam. 
Damen er så kald at det ikke er mulig 
å få henne beveget ut av foster- 
stillingen hun ligger i. Jeg skjønner 
at her må jeg bruke mer enn det jeg 
har i sekken og drar fort av meg både 
jakke og genser. Alt brukes for å 
pakke inn damen. Hun har et skaut 
på hodet som gjør det vanskelig å få 
på en lue så der bruker jeg en genser 
i stedet. Jakken brukes til ekstra  
isolasjon under henne. Når denne 
jobben er gjort trekker jeg pusten og 
tar frem GPS’en før jeg tar kontakt 
med KO. Jeg merker selv at stemmen 
er intens og jeg gjentar «KO dette er 
Lise» to ganger på rappen for at 
ingen skulle kunne tenke tanken om 
å be meg vente. 
 
Så begynner noen av de lengste  
minuttene i mitt liv. Yessi legges ut  
i nærheten der terrenget er litt mer 
åpnet i håp om at Seaking’en eller 
politihelikopteret skal kunne se 
henne. Jeg bruker kroppen til å gi 
damen mest mulig varme. Hun 
lukker øynene og jeg sliter med å 
opprettholde kontakt med henne. 
Gjentatte ganger rister jeg lett i 
henne og ber henne om å følge med 
på meg. Jeg ser at hun forsøker, men 
blikket er forvirret og ganske tomt. 
Det går noen lettere paniske meld-
inger til KO. Jeg kjenner godt på  
følelsen av at det nå er mitt ansvar  
å holde den savnede i live til hjelpen 
kommer. 
 
Får hjelp 
 
Både Seaking’en og politihelikop-
teret ligger over hodet på oss, men 
nærmeste landingsplass er 150-200 
meter unna. Det er heller ikke mulig 
å få inn ATV i dette krattet. Med jevne 
mellomrom kommand-erer jeg Yessi 
i hals for at hjelpemannskapene skal 
høre hvor vi er. Minuttene snegler 
seg av sted. Hundeføreren i 
naboteigen tar kontakt på radio og 

spør om jeg trenger hjelpen, svaret 
er «JA». Endelig topper Yessi ørene 
og markerer at noen nærmer seg. 
Jeg roper «HER» av full hals, og får et 
kraftig «MOTTATT» tilbake. Plutselig 
beveger skogen seg nærmest på alle 
kanter. 40 sanitetssoldater kommer 
brassende gjennom skogen. En kort 
rapport går til befalet før det bare er 
å trekke seg tilbake og begynne å 
trekke pusten igjen. Det er godt å  
se det ansiktet til hundeføreren fra 
naboteigen som rolig gir Yessi litt 
ekstra oppmerksomhet. Savnede 
løftes opp i en duk som brukes som 
båre. Soldatene bærer og bøyer 
unna skogen på skift. Dette går fort 
og lettere panisk oppdager jeg at 
savnede fortsatt er pakket inn i 
jakken min med mobil og bilnøkler i. 
Fortvilet prøver både jeg og den 
andre hundeføreren å få gitt beskjed 
om at de ikke må reise av gårde med 
dette. 
 
Yessi og jeg har gjort vår jobb og vi 
får haik med en ATV fra Røde Kors  
tilbake til KO etter å ha fått beskjed 
om at mobil og nøkler ville komme 
dit. Mottagelsen i KO av både Yessi 
og meg er mildt sagt rørende. Det 
blir en kort brief med politiet, og jeg 
husker fortsatt at jeg gjentok flere 
ganger: «Denne damen kunne jeg 
fort ha gått over. Jeg hadde ingen tro 
på at hun skulle ligge i denne myra.» 
Svaret fra en av hundeførerne i  
politiet sitter også fortsatt i hodet: 
«Men det gjorde du ikke – fokuser på 
det.» Så kommer beskjeden om at 
Seaking-en er på vei til Lillehammer 
med den savnede – sammen med 
bilnøklene og mobilen min. Nok en 
gang får dagen en litt panisk  
stemning. 
 
Det går noen timer før nøklene og 
mobilen har tatt den lange turen 
med politibil fra Lillehammer til  
Elverum. I disse timene har Yessi og 
jeg selskap av en fantastisk gjeng 
med hundeførere fra NRH som 

nekter å reise hjem før jeg kan kjøre 
med bilen min ut av skogen. Dette  
er et av mange eksempler på det 
samholdet som er mellom hunde-
førere i NRH på leteaksjoner. Masse 
omsorg, latter og humor. 
 
Ydmyk til jobben 
 
I etterkant fikk jeg opplyst at damen 
hadde en kroppstemperatur på  
mellom 30 og 31 grader når hun kom 
inn i Seaking-en. Hun ble liggende  
på sykehus i et par uker før hun  
kom seg. Funnet fikk en del presse- 
oppslag og jeg merket i ettertid at 
kollegaer og bekjente skjønte litt 
mer av hva hobbyen vår faktisk går 
ut på og hvorfor vi bruker så mye tid 
på dette. 
 
Den aller viktigste følelsen som sitter 
igjen etter denne aksjonen er imid-
lertid følelsen av hvor viktig det er å 
være ydmyk i forhold til den jobben 
som skal gjøres. Det var tilfeldig at 
damen akkurat denne dagen lå i min 
teig. Hun kunne like gjerne vært i 
naboteigen. Funn eller ikke, vi gjør 
alle en like viktig jobb. Alle hunde-
førere bør derfor møte denne jobben 
med ydmykhet hver gang. Det 
samme gjelder i forhold til kollegaen 
fra NRH og folkene fra de andre  
frivillige organisasjonene som man 
plutselig kan være helt avhengig av. 
Den andre følelsen som bare har  
forsterket seg etter denne aksjonen 
er følelsen av aldri å bli utlært. Jeg 
kan alltid takle utfordringene jeg 
møter på aksjon på en bedre måte 
og jeg kan alltid lære nye ting av 
andre hundeførere, operativ ledelse, 
politiet og andre kollegaer fra andre 
organisasjoner. Vi er alle forskjellige, 
men vi gjør alle sammen en like 
viktig jobb. 
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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
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Årets tema er «Førsteinnsats» og spor 
Nivået på deltakerne skal være godkjente hundeførere, tidligere hundeførere med ny 
hund på godkjenningsnivå. Ekvipasjer som har gjennomført B godkjenning og er på 
godkjenningsnivå for A godkjenning, kan etter avtale med kursleder delta. 
Førsteinnsats:  
Bak denne tittelen ligger det et stort spenn av oppgaver som kan gis, men fokus skal 
være hvordan man griper an oppgaver innledningsvis på en aksjon for eksempel om 
man som hundefører ankommer før OL eller andre som kan fordele oppgavene. 
Ekvipasjene blir utfordret til å løse forskjellige oppgaver både med fokus på 
menneske (planlegging), hund (søksoppgaver) og som ekvipasje (taktisk vurdering  
og gjennomføring av søksoppgaver). Vi håper at dette vil medføre at ekvipasjene 
etter endt uke får en større forståelse og økt kompetanse for aksjoner generelt.  
Spor: 
NRH har utviklet et sporkurs som skal ha fokus på aksjonsrettet bruk av spor på 
krevende underlag. Kurset vil foregå på harde flater som asfalt og grus med over-
ganger mellom disse og andre underlag. Underlaget vil være forurenset/beferdet; 
overtråkket av mennesker og dyr. 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 «spormerket», de som består dette vil få utdelt 
merket og anført dette i blåboken. Maks 8 deltagere. 
 
Det vil bli treningslag for nybegynnere og ekvipasjer på B-nivå 
Formålet med treningslag er å videreutvikle ferdigheter opp mot godkjenningsnivået 
klasse B/A. 
 
Det avholdes kurs i operativ ledelse på HKESN 2018. Etter bestått kurs, kan deltagere 
som fyller kravene godkjennes som operative ledere i Norske Redningshunder.  
 
For ytterligere detaljer om kurset, se www.nrh.no og NRH HKESN 2018 på Facebook. 
 
 
Se ”Fellesinformasjon ved søknad til hovedkurs” 
 
 
 
 
 

Fordypningslag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treningslag: 
 
 
 

OL-kurs:  
 
 
 
 

Betaling: 
Attester: 

Refusjoner: 
 

Kursprogrammet sendes den enkelte deltaker pr e-post ca 14 dager før kursstart.   
 
 Velkommen til Sæter!

Uke 31 – søndag 29. juli til søndag 05. august 2018 
 
Politihøyskolens utdanningssenter- Sæter gård, Kongsvinger 
 
Nina Leiros, tlf: 48 18 65 25, e-post: nina.leiros@nrh.no  
 
Gunnar Johan Kalrasten, tlf: 95 78 22 15, e-post: gunnar.johan.kalrasten@nrh.no 

 
Deltakerne blir innkvartert 2 personer på hvert rom.  
Det er mulighet for enkeltrom mot et tillegg i prisen på kr 500,-. 
Oppgi dette ved påmelding. 
 
Kr 5 000,- for kost og losji, inkludert grillkveld og festmiddag 
Kr 1000,- i felleskostnader om man ikke skal bo på Sæter (inkl grillkveld og festmiddag) 
 
Kr 1000,- for samtlige kursdeltagere  
 
 
 
Innen 10.juni 2018 
Påmelding via medlemssidene på www.nrh.no 
Velg medlemssider. Logg inn med medlemsnummer og passord. 
Velg fane: Påmelding. Du vil få en bekreftelse på kursplass til den epost adressen som er 
registrert på deg i databasen. 
Vær oppmerksom på at det er flere klasser og boalternativer i nedtrekkmenyer. Oppgi 
ønske om romkamerat og annet som kan være nyttig for kursledelsen å vite, som for  
eksempel allergier. 
 
Kursavgift og oppholdskostnader faktureres samlet kort tid etter påmeldingsfristen.  
 
Betalingsfrist: Omgående etter fakturering.  
 
Kursavgiften refunderes ikke ved avmelding fra kurset, uansett årsak. 
Ved avmelding senere enn fire uker før kursstart vil heller ikke opphold / forpleining  
bli refundert. Dette skyldes kontraktsforhold med Sæter gård 
 
Ekvipasjer som ikke skal følge kurset, men kun avlegge prøve, må også sende påmelding 
innen fristens utløp. Prøver vil bli holdt søndag 29.juli. 
 
Det er gode parkeringsforhold rundt forlegningene. 

Tid: 
 

Kurssted:  
 

Kursleder: 
 

Kurssekretær: 
 

Forlegning: 
 
  
 

Pris:  
 
 

Kursavgift:  
 
 
 

Påmelding: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betaling: 
 

Betalingsfrist: 
 
 
 
 
 

Prøver: 
 
 

Transport:

Påmelding innen  10. juni 2018

Hovedkurs ettersøkning Sør-Norge 2018 
          Følg oss på Facebook: NRH HKESN 2018
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1. Generelt 
1.1. Medlemskap  
For å kunne delta på kurs som arrangeres av Norske  
Redningshunder må deltageren være medlem av  
organisasjonen. På forlangende skal gyldig kvittering 
for betalt medlemskap kunne fremlegges. Dette  
gjelder alle typer kurs uavhengig av hvilket nivå  
i organisasjonen som står ansvarlig for kurset.  
 
1.2 Krav til føreres alder  
Kursdeltager som ikke er fylt atten år skal ha foresattes 
tillatelse for å delta på kurs.  
 
2 Søknaden  
Søknad om deltagelse på kurs skal sendes til ansvarlig  
kursleder eller kurssekretær dersom ikke annet er  
oppgitt.  
 
3 Krav til hunden  
 
3.1 Raser  
Hunder av alle raser, samt ikke raserene hunder kan  
benyttes. Unntak fra dette er raser som er definert som  
farlige/ulovlige hunder av Landbruksdepartementet og 
blandinger inneholdende slike. Det gjøres unntak fra 
dette for A-godkjente hunder som ble godkjent før den 
aktuelle rasen ble forbudt.  
I tilfeller hvor det er tvil om raseopphavet påligger  
det hundefører å dokumentere at rasen ikke er ulovlig. 
Dersom hundefører ikke kan fremlegge slik  
dokumentasjon vil hunden ikke kunne brukes i NRH.  
 
3.2 Helse  
Alle hunder som deltar på kurs må være vaksinert mot 
valpesyke og attest kunne fremvises. 
l Hund under ett års alder: Hunden må være minimum  
     10 uker ved siste vaksinasjon. 
l Hund over ett års alder: Hunden skal være vaksinert  
     ved minst 10 måneders alder og deretter skal siste  
     vaksinasjon være utført for maksimum 3 år siden. 
l Ved førstegangsvaksinasjon må det ha gått minimum  
     2 uker fra vaksinasjonsdato. 
     Det anbefales at deltagende hunder også er  
     vaksinert mot parvovirusinfeksjon og parainfluensa  
     (kennelhoste). 
 
3.3 Løpske tisper  
Kursleder skal ha melding om løpske tisper slik at  
det om mulig kan tas hensyn til dette ved sammen-
settingen av nybegynnerlag.  

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

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

   Hovedstyret

   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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   Distriktsinstruktører
Disiplin               Navn                                                       Mob.                        E-post                                                                 Oppnevt til 

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

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

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

   Distriktskontakt

   Etiske retningslinjer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nord Rogaland distrikt                                                                                                            

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

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

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

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

Klistermerker 
 35 og 85 kroner 

Redningsbutikken

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

Besøk Redningsbutikken på medlemssidene 

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


