
                                                                                                                                                

Årsmelding Geilo RKH 2020   

 
 Geilo Røde Kors Hjelpekorps har 73 registrerte medlemmer per 15.01.21 (tall fra Diba). 34 
av disse er godkjente medlemmer som har bestått hjelpekorpset sin grunnmodul og 
hjelpekorpsprøven (tall fra Ressurssystemet per 15.01.21). Vi har også flere nye medlemmer 
blant de 73 som er i gang med grunnmodulen.  
 
Hjelpekorpsets administrasjon/arbeidsutvalget (AU)  
Korpsleder Odd Gjestemoen På valg  
Operativ leder Rune Aarseth Ikke på valg  
Administrativ leder Morten Woll På valg  
Vegard Grue Tufte-fagleder transport 
TÞórunn Matthíasdóttir-fagleder depot  
Geir Atle Mylius-fagleder instruktør  
Gro Anita Røneid / Bent Arild Wick-KO ansvarlig 
Fagleder samband mangler vi. Forefallende sambandsoppgaver har blitt tatt hånd om av 
korpsledelsen i samarbeid med fagleder transport. Vi har avholdt jevnlige AU-møter, videre 
tett dialog via messenger, mail 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. Teams møter. 
 
Informasjonsflyt  
Aktivitetsplan, informasjon om øvelser, kurs og lignende sendes via epost, sms i CIM 
varslingssystem og facebook. Oppdatert aktivitetsplan ligger på den lukkede 
facebookgruppen til korpset. Utkalling av mannskap ved aksjon sendes som talemelding/sms 
via CIM varslingssystem. 
Påminnelse til medlemskvelder, øvelser og forhåndsvarslinger sendes via facebookgruppen, 
sms i CIM 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:  
• Smittevern kurs 22 stk 

 
Aksjoner/oppdrag  
14 oppdrag fra AMK 
9 oppdrag HRS/Politiet 
Vakttelefonen til Geilo RK betjenes alle dager, hele døgnet. Betjenes av AU 
 
Økonomi og nyanskaffelser  
Viser til regnskap 2020. 
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Uniformering  
Ny hjelpekorpsuniform ble lansert i 2019, og alle godkjente medlemmer har fått utdelt rød 
piquet-skjorte og 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 fikk  inntil 1000 kr tilbakebetalt ved kjøp av rød uniformsjakke og svart bukse 
(500 kr per plagg). 
 
Aktiviteter  
Korona pandemien kom til Hol kommune 12 mars, det gjorde sitt til at aktivitetene våre ble 
helt forandret. Aktivitetene måtte tilpasses smittevern regler, retningslinjer og tiltak. 
- Medlemskvelder hver 14. dag frem til 12 mars, etter det ble det en del avlyst pga korona.    

  Oppmøtet frem til korona var stort sett på mellom 10 og 20 medlemmer.  

- Rakfisklaget  Januar var vellykket som alltid   
- KSOR-kurset som skulle vært avholdt i  Grønebakken ble avlyst pga korona. 

- 1 planlagt kjentmannstur på Hardangervidda sammen med Nore og Uvdal RKH og Politi ble  

    avlyst pga rein i området, rett før korona. 

-  Kjentmannstur i området Hallingskarvet, Lordehytta ble en dagsøvelse med oppsetting av    

   nytt kjelkehus i Folarskaret og Skarvranden.  Noe sterk vind.  

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

- Tracking av evakueringstrasé langs Bergensbanen i henhold til avtale med BaneNor..  

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

   tilpasset. Problemer med å få fyllt vaktene dessverre. 

- Påskeberedskap med tre personer på vakt fra lørdag i palmehelga til 2. påskedag, fra ca kl.  

  10.00-19.00 på korpshuset eller hjemme. Korona tilpasset 

- Grønebakken var korona stengt 

- Skarverennet ble dessverre avlyst pga korona, flotteste dagen i rennets historie 

- Handlekveld på Sport 1 Geilo, der nabokorpsene også blir invitert. Korona tilpasset i  

   desember 

- Vi har fortsatt arbeidet med kulturbygging 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 2020 
 
Odd Gjestemoen   Rune Aarseth     Morten Woll  
Korpsleder   Operativ leder    Administrativ leder 


