
 

En liten sommerhilsen fra distriktslederen 

Da går vi mot sommer igjen og første pulje for ferieavviklingen er ikke langt unna. De siste 12 

månedene har vært en spesiell periode også for Norske Redningshunder. Både 

hundesykdom på sensommeren i fjor og covid 19 i år har i aller høyeste grad satt 

begrensninger for vår aktivitet. 

Jeg kommer rett fra årets Representasjonsmøte (Rep.møte) for Norske Redningshunder 

(NRH) som ble avviklet på Gardermoen 5 – 7 juni. Kanskje den viktigste saken for NRH 

Hordaland var at vi fikk flyttet Yngve Smørdal opp fra 1. varaplassen hvor valgkomiteen 

hadde foreslått han - og inn som fast styremedlem. Hordaland distrikt hadde på forhånd 

argumentert for at han nå måtte inn på fast plass som styremedlem, og fikk hele Rep.møte 

med på det. Gratulerer til Yngve og lykke til med jobben sentralt. 

Fra før av har vi Tor Monsen som er leder for fagteknisk utvalg (FTU) og Torleif Torgersen 

som er medlem i Etikk og disiplinærutvalget (EDU). NRH Hordaland har nå tre tillitsvalgte på 

tre viktige plasser sentralt i NRH og det er gledelig. 

NRH Hordaland er et av de største distriktene i landet hvor vi er en av de med både flest 

godkjente redningshunder og antall medlemmer, og derfor er det viktig for oss at vi også er 

tilstede i det sentrale arbeidet i NRH. Det føler jeg at vi er nå. 

NRH Hordaland var aktive på Rep.møte for å sette av penger i budsjettet for 2022 for nok en 

instruktørutdanning. Fra før er det bestemt at det skal gå et kurs i 2021. Der vil NRH 

Hordaland trolig ha to søkere, men behovet for nye dyktige instruktører er stort. Derfor 

jobbet vi sammen med andre for dette og fikk delegatene med på beslutningen. Det betyr at 

dere som oppfyller kravene og har lyst å søke på en slik utdanning kan begynne å planlegge 

for en søknad i 2021. Det er krav som skal oppfylles, og dette kan dere lese om ute på de 

sentrale sidene til NRH. 

Lokalt i Hordaland er også aktiviteten stor. Instruktørene, prøvelederne, laglederne og alle 

HF som skal opp til A og 1. Re er aktive med både treningsaktivitet og prøveavvikling frem 

mot Hovedkursene. «Veien til A» har vært avviklet hver tirsdag nå på vårparten. Dette er et 

svært godt tiltak for å trene våre kommende hundeførere innen ettersøk på tema som er 

viktig å ha kontroll på før hovedkurs. Jeg vil takke de som har stått i bresjen for konseptet, og 

spesielt innsatsen til Karen-Sofie Skotheim. 

Sesongen for våre medlemmer som trener lavine ble amputert. Covid 19 rammet sesongen 

hardt og hovedkurset for både sør og nord ble avlyst. Også andre samlinger, prøver og 

aktiviteter ble kraftig redusert på grunn av smittevern. Selv om snøforholdene i fjellet har 

vært helt eksepsjonell, hindret viruset aktivitet. Vi får håpe vi er ferdig med både pandemier 

og hundesykdom for en lang tid fremover nå. 



Vi ble dessverre tvunget til å avlyse Etnesamlingen og Potèløpet på grunn av smittevern 

restriksjoner, men styret er helt klar på at vi skal ha en slik samling og et løp våren 2021. 

Årsmøtet vårt ble avviklet 23 april på Teams. Det var 43 medlemmer som logget seg inn i 

møtet og deltok, og det er gledelig. Vi var flere som var skeptiske til en slik gjennomføring, 

men jeg har kun fått positive tilbakemeldinger i ettertid. Vi brukte ca. 1 time og 20 minutt, 

og det må vel være rekord i lavt tidsforbruk på et årsmøte i Hordaland.  

Jeg takker for tilliten for en ny periode som styreleder i NRH Hordaland, og er samtidig glad 

for de 7 flotte damene jeg har fått med meg i styret (inkl 2 varamedlemmer). Vi blir nok et 

godt team, og vi har allerede avholdt et møte hvor vi konstituerte oss og fordelte ansvar. 

Neste møte er planlagt til 17. juni. 

Det er også gledelig at vi har fått inn 4 deltakere på OL kurset som går på Voss samtidig med 

Hovedkurs Vest Norge. Fra før har vi bare en godkjent OL i vårt distrikt som har denne 

utdanningen. Resten er på en overgangsordning. Det er viktig for NRH Hordaland at vi har 

dyktige OL'er ute i KO når vi er på aksjoner, som igjen har faglige kunnskaper om søk og 

redning. OL må kunne legge til rette for at våre hundeførere kommer raskt i søk i de teigene 

hvor det er naturlig å utnytte redningshundens egenskaper. 

Det er mange som har lyst til å melde seg inn i NRH for å trene hund.  Bare i april og mai er 

det 13 nye kandidater som ønsker å bil medlem, for så å bli plassert på et lag. Vi har derfor 

planlagt introkurs for de nye 20. juni. Grunnkurs er planlagt til 11. – 13. september og 

utmarsj til 26. – 27. september. 

Slik det ser ut nå blir det ingen førstehjelpskurs eller repetisjonskurs førstehjelp. FTU har 

gitt dispensasjon til alle som mangler dette. Førstehjelpskurs kan tas etter B -ukas arbeid. 

Dette grunnet gjeldene smittevern regler. Blir det endring i regelverket og anbefalingene vil 

vi vurdere på nytt om kurs skal avholdes i vårt distrikt. Blir det kurs til høsten vil det bli 

annonsert. 

Styret ønsker mer NRH aktivitet i Hardanger og indre del av Hordaland. Pr i dag er det kun 

Voss som representerer indre deler av Hordaland. Vi har besluttet å starte en prosess med å 

forsøke å rekruttere flere i dette området. På Rep.møtet ble det satt av 10 % av NRH sine 

tildelte tippemidler hvor distriktene kan søke om penger til f.eks å øke NRH aktivitet i 

områder hvor den er lav eller fraværende. Styret vil trolig sende en søknad så snart 

ordningen er klar om å få tildelt noen av disse midlene til bruk for rekruttering i Indre 

Hordaland. 

Nytt godkjenningsprogram er under utvikling i Norske Redningshunder. På Rep.møtet ble 

arbeidet presentert. Det er ikke helt ferdig enda, men FTU som jobber med dette er kommet 

langt. Håpet er å få lagt frem et forslag på nytt godkjenningsprogram for Hovedstyret i 

november i år. Videre har FTU som mål at hovedkursene som går i 2022 er lagt opp etter det 

nye godkjenningsprogrammet. 



Arbeidet slik det ligger i dag blir modulbasert og har 4 fokusområder: 

Mer fokus på å være redningspersonell • Mer fokus på førstehjelp/ivaretagelse av pasient 

Mer fokus på praktisk orientering • Mer fokus på godt innlært melding 

Hele utdanningen for å bli en redningshund ekvipasje vil ha et sterkere fokus på praktiske 

ferdigheter enn i dag. Det blir spennende å følge arbeidet videre. 

Det er mye jeg kunne har orientert om her. Vi forsøker å legge nyheter forløpende ut på 

nettsidene våre og linke disse opp mot Facebook. I tillegg legger vi styremøtereferater og 

annen informasjon ut på Office 365 som alle medlemmene i Hordaland har tilgang til.  

Å samtidig stå på beredskapslisten og rykke ut til aksjoner året rundt - det står det respekt 

av. Dette gir også god motivasjon til de som kommer bak. Til de fremtidige hundeførerne 

som også ønsker å bidra inn den frivillige redningstjenesten. All ære til dere. 

Til sist vil jeg på vegne av styret i NRH Hordaland ønske deg en riktig god sommer. Mange av 

dere skal på en treningssamling eller et Hovedkurs for 1. gangs godkjenning eller 1. 

regodkjenning. Vi har også tidligere hundeførere som skal godkjenne nye hunder i år. 

Jeg vil ønske dere lykke til med godkjenningene i løpet av sommeren og til alle dere andre -   

en riktig god treningssommer.  

 

For styret i NRH Hordaland 

 

Frank Listøl 

distriktsleder 

 

 

 

 

 

 

 

 


