
 

Årsmelding Geilo RKH 2019 
Geilo Røde Kors Hjelpekorps har 84 registrerte medlemmer per 15.01.20 (tall fra Diba). 45 av 
disse er godkjente medlemmer som har bestått hjelpekorpset sin grunnmodul og 
hjelpekorpsprøven (tall fra Ressurssystemet per 15.01.20). Vi har også flere nye medlemmer 
som er i gang med grunnmodulen.  
 
Hjelpekorpsets administrasjon/arbeidsutvalget (AU) 
Korpsleder  Ingrid Junker  På valg 
Operativ leder  Geir Hjorteland På valg 
Administrativ leder Morten Woll  Ikke på valg 
 
Kenneth Eliassen – fagleder transport og RØFF-leder 
Þórunn Matthíasdóttir – fagleder depot 
Geir Atle Mylius – fagleder instruktør 
Bent Arild Wick – fagleder KO 
 
Vi har dessverre enda ikke funnet noen som ønsker å ta på seg vervet som fagleder 
samband. Forefallende sambandsoppgaver har blitt tatt hånd om av korpsledelsen i 
samarbeid med KO-gruppa. Vi har avholdt jevnlige AU-møter, ofte i forkant av 
medlemskveldene. Ellers holdt tett dialog via messenger og telefon. 
Det holdes områdemøte for hjelpekorpsene i Øvre Buskerud cirka en gang per måned i 
vinterhalvåret, og der forsøker vi å stille minimum en person fra AU hver gang.  
 
Informasjonsflyt 
Aktivitetsplan, informasjon om øvelser, kurs og lignende sendes via epost, sms og facebook. 
Oppdatert aktivitetsplan ligger på den lukkede facebookgruppen til korpset. Utkalling av 
mannskap ved aksjon sendes som talemelding via felles varslingssystem. Påminnelse til 
medlemskvelder, øvelser og forhåndsvarslinger sendes som tekstmelding via felles 
varslingssystem. På Geilo Røde Kors sin offisielle facebookside legges det ut informasjon og 
egne arrangement for medlemskvelder, øvelser og kurs. Her legger vi også ut bilder av 
aktiviteten vår. 
 
Kompetanseheving 
Antall medlemmer som har gjennomført og bestått kurs/regodkjenning: 

• Hjelpekorpsprøven: 18 

• DHLR (halvautomatisk hjertestarter): 9 

• KFØR (kvalifisert førstehjelp): 4 

• Dette er hjelpekorpset: 2 

• KSAM (kvalifisert samband): 2 

• GSOR (grunnleggende søk og redning): 2 

• Fagkurs skred: 1  

• ASOR (aksjonsledelse søk og redning): 1 

• FSOR (fagleder søk og redning): 1 
 
 
 



 

Aksjoner/oppdrag 
15 oppdrag fra AMK, 7 av disse i påsken. 
6 varslinger via HRS/Politiet: 2 av disse i eget område og 4 der vi har bistått andre korps. 
Vakttelefonen til Geilo RK betjenes alle dager, hele døgnet. Flere av medlemmene i KO-
gruppa er med på vaktordningen, i tillegg til ledelsen i korpset. 
 
Økonomi og nyanskaffelser 
Viser til årsmelding lokalforening. 
 
Uniformering 
Ny hjelpekorpsuniform ble lansert i 2019, og alle godkjente medlemmer har fått utdelt rød 
piquet-skjorte. Det er også kommet sekketrekk og nye mannskapsvester, disse blir levert ut 
når de er ferdig merket. Årets medlemsgave ble rød uniformsjakke og svart bukse i softshell 
til godkjente medlemmer som har deltatt på opp mot 10 aktiviteter eller mer sesongen 
18/19. Plaggene blir bestilt felles i starten av 2020. Den nye skallbekledningen i 
uniformskonseptet ble lagt ut for salg i slutten av 2019, og styret i Geilo RK vedtok å støtte 
innkjøp av disse plaggene. Aktive godkjente medlemmer får inntil 1000 kr tilbakebetalt ved 
kjøp av rød uniformsjakke og svart bukse (500 kr per plagg). 
 
Aktiviteter 

• Medlemskvelder hver 14. dag i høst- og vinterhalvåret, teori og praktiske 
øvelseskvelder ute. Oppmøtet ligger stort sett på mellom 10 og 20 medlemmer. 

• Geilo RKH har arrangert 1 regodkjenning og 2 DHLR kurs. KSOR-kurset som skulle 
vært avholdt i Grønebakken februar 2019 ble avlyst pga. for få påmeldte deltakere. 

• 1 planlagt kjentmannstur på Hardangervidda sammen med Nore og Uvdal RKH. Geilo 
RKH deltok ikke på denne turen. 

• Kjentmannstur i området Hallingskarvet, med planlagt overnatting på Geiteryggen 
turisthytte. På grunn av sterk vind og dårlig sikt kom vi ikke så langt, og de fleste 
snudde ved Haugastøl. 

• Tracking/stikking av evakueringstrasé langs RV 7 i henhold til avtale med SVV.   

• Flere sanitetsvakter på dagsarrangement, primært etter avtale med Geilo IL.  

• Påskeberedskap på korpshuset og i Grønebakken: tre personer på vakt fra lørdag i 
palmehelga til 2. påskedag, fra ca kl. 10.00-19.00 på korpshuset. Resten av døgnet 
bakvakt, tilgjengelig via vakttelefonen. Medlemmer fra hjelpekorpset var også med å 
bemanne Grønebakken gjennom påsken. 

• Skarverennet: en av våre største oppgaver, med mye forberedelser og etterarbeid 
med pakking og tørking av utstyr. Rundt 90 mannskaper i sving under selve rennet, 
fordelt på scooterpatruljer, førstehjelpsstasjoner og i KO. Årets renn var preget av 
mye vann og våte løyper, noe som gjorde jobben til scootermannskapene krevende. 
Rennet ble gjennomført, og tradisjonen tro avsluttet vi med grilling i garasjen på 
korpshuset. 

• Handlekveld i samarbeid med Sport 1 Geilo, der nabokorpsene også blir invitert. 

• Rakfisklaget ble i år utsatt fra desember til januar 2020. 
 
 
 
 



 

RØFF – Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv 
RØFF Geilo ble startet opp i oktober 2019, med base på korpshuset Geilo RK. Det startet med 
6 deltakere, ved årsskiftet var antallet 9. Røfferne får en velkomstpakke fra Geilo RK, 
bestående av sekk 40l, ullundertøy, RØFF genser og RØFF vest. 
Medlemsmøter er gjennomført annenhver onsdag, med temaer som: 

- Bekledning ute vinterstid og pakking av sekk 
- Førstehjelp, HLR og spjelking av brudd 
- Kart og kompass: lese kart, finne posisjon ved hjelp av koordinater, ta ut kurs. 

Det ble søkt om midler til RØFF, og de fikk kr 14000,- i støtte til kjøp av lavvo og ovn. Det er 
også kjøpt inn 10 hengekøyer som skal brukes til overnatting ute vår/sommer. 
Gjengen som har vært ansvarlige for oppstart og drift av RØFF Geilo er: Kenneth Eliassen, 
Geir Hjorteland, Þórunn Matthíasdóttir, Tore Skogheim og Anne-Lene Gullstein. 
 
 
Vi har i 2019 hatt ekstra fokus på kulturbygging og samhold i korpset, med hjelp fra Øivind 
Granlund fra distriktsstyret i Buskerud RK. Miljøplakaten til Røde Kors har vært viktig i 
dette arbeidet. Det har blant annet blitt sendt ut en spørreundersøkelse der medlemmene 
kunne gi innspill til bl.a. driften av korpset, ivaretakelse av nye og gamle medlemmer, og 
hvordan vedlikeholde og øke kompetansen i korpset. Arbeidet med kulturbygging 
fortsetter i 2020. 
Vi er fortsatt et sterkt korps med mange dyktige operative medlemmer og mange 
engasjerte lærevillige nye medlemmer. 
Tusen takk til alle som har bidratt i Geilo Røde Kors hjelpekorps i 2019! 
 
 
Ingrid Junker  Geir Hjorteland Morten Woll 
Korpsleder  Operativ leder  Administrativ leder 


