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Lokalrådet 2022  
Korpsleder:  Andreas Neslow  

Administrativ leder:  Thor Kristian Høiback 

Operativ leder og nestleder: Odd Johnny Hermansen 

Rådsmedlem:  Vegard Svendsen 

Varamedlem:  Gjermund Eikenes  

  
Befal og fagledere i 2022 
NK Operativ Leder: Roy Østern (fra oktober) 

Fagleder instruksjon: Thor Kristian Høiback 

Fagleder depot: Thor Kristian Høiback (fra april)  

Fagleder samband: Vegard Svendsen  

Fagleder transport: Gjermund Eikenes (frem til oktober) 

Fagleder frivilligvert: Elin Lyberg 

Vaktfordelingsleder: Elin Lyberg 

 

Utvalg og komitéer i korpset   
Valgkomiteen:  

Torbjørn Bakke (leder) 

Elin Lyberg 

Eirik Flagstad Røssland (vara 1) 

Nicole Ljungh Jenssen (vara 2) 

 

Korpsmedlemmer med andre tillitsverv i Røde Kors:  

Andreas Neslow Horten Røde Kors, Representant Hjelpekorps 
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Oppsummering av året  
En liten oppsummering av året sett ut ifra tall på intranettet vårt. Dersom interesse finnes alle 

tall her https://hortenrkh.no/index.php?site=stats 

 

Antall medlemmer i Hjelpekorpset  
År Totalt Betalende Aktive1 ID kort Godkjente Nye 

2022 39 19 21 17 15 17 

 

Det er nå også en ganske god match mellom antall aktive og antall godkjente med ID-kort. 

 

Handlingsplanen for 2022 har hatt følgende prioriteter som har vært fulgt opp gjennom året som 

har gått (dekket i avsnittene nedenfor). 

 

(1) Rekruttering 

(2) Kompetanseheving  

(3) Beredskap 

 

Vi har gjennomført medlemsmøter med godt oppmøte, her har vi gjennomført korpskvelder med 

varierende temaer, og med søkelys på kompetanseheving ved bruk av ATV (All terrain vehicle) i 

søk og øke kunnskapen innen førstehjelp. 

 

Til tross for pandemi, hadde vi aktiviteter på festivaler igjennom hele sommeren. 

 

Tjenestetimer 
 

Det har vært flere vakter i løpet av året som har vært, enn 2021, men likevel langt færre vakter 

enn før pandemien. 

 

Vi har hatt 35 ulike oppdrag hvor vi til sammen har produsert 4168 tjenestetimer.  Mange av 

timene har vært i form av vintertjeneste (6 stk.) i begynnelsen av året.  

 

Av rene sanitetsvakter nevner vi Åsgårdstrandsdagene, Verven festivalen, Fyrverkerikonserten, 

Borrekaupangen, Hof Toppers og Eidsfoss festivalen i samarbeid med hjelpekorpset i 

Holmestrand, Fadderuka på USN, Midgardsblot og Svarstad rennet. 

 

Vi har også deltatt på Røde Kors dagen og Førtstehjelpsdagen samt Frivillighetens dag som ble 

arrangert av Kystlaget og Julemarked på Karljohansvern. 

 

Ut ifra at 18 personer har deltatt på oppdragene, så har snittet vært 10 oppdrag/person, hvorav 

ca. 231 timer/person. 

 

 

 
1 Antall aktive beregnes som et medlem som har vært med på enten 4 møter, 2 aksjoner eller 2 vakter i 
løpet av året. 

https://hortenrkh.no/index.php?site=stats
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Møter 
 

Vi startet fysiske medlemsmøter i januar / februar. Møtene har hatt varierte temaer. Det har vært 

varierende oppmøte og det er gjennomført 31 korpsmøter. 

 

Det har også vært avholdt 5 lokalrådsmøter og vi har deltatt på Horten Røde Kors sitt årsmøte. 

Hovedstyret har innkalt til 2 utvidet styremøter, der medlemmer av lokalrådet har deltatt. 

 

Medlemmer fra hjelpekorpset har deltatt på en felles ledersamling for hele Røde Kors 

organisasjonen i Vestfold vi har også deltatt på en felles fagsamling, der alle fagledere ble 

invitert. Denne felles fagsamlingen ble gjennomført av Norges Røde Kors Hjelpekorps. Vi har 

også deltatt på ledersamling der alle lokalrådene i Norges Røde Kors var samlet. Vi har også 

hatt deltagelse på FORF seminar (Frivilliges organisasjoners redningsfaglige forum) og deltatt 

på ett forfrysningsseminar som Norsk Folkehjelp Sanitet gjennomførte. 

 

Vi har også deltatt på 2 felles distriktsmøter som Vestfold Røde Kors Hjelpekorps holdt. I 

Sandefjord var tema -Operativ psykologi og i Larvik var tema -Ettersøkning. 

 

Det har vært avholdt 78 møter av ulikt slag gjennom 2022. 

 

 

Øvelser 
Det er i 2022 avholdt 2 øvelser uten for Horten. Den ene øvelsen ble holdt av Larvik Røde Kors 

Hjelpekorps med fokus på ettersøkning med behandling av skader og den andre bla avholdt av 

Vestfold Røde Kors, denne øvelsen var en felles øvelse mellom hjelpekorps og lokalforeninger. 

Vi deltok med mannskaper på begge øvelsene. 

 

Aksjoner / oppdrag 
I år har vi dessverre ikke registrert aksjoner i RKSys, vi har derimot delta på 6 aksjoner. Nå skal 

aksjoner og redningsoppdrag registreres direkte mot HRS (Hovedredningssentral). 

 

Kurs 
Kurstilbudet i år har vært ganske variert. Vi har tilbudt 20 kurs til medlemmene våre dette året. 

Med bakgrunn i at hjelpekorpset kun har 21 aktive så er 23 påmeldte til kurs bra. Vi har fått inn 

kursønsker fra medlemmer som ikke er aktive. Av de som vi har sendt på kurs er det 19 som 

har gjennomført og bestått kurs. Det var 2 deltakere som ikke møtte opp på kurs og 2 som ikke 

har bestått eller gjennomført hele kurset. 

 

 Vi har gjennomført KSOR (Kvalifisert søk og redning) vinter og KSOR barmark i år. KSOR 

barmark ble gjennomført som et distriktskurs. 

 

Det har også blitt gjennomført et førstehjelpskurs for unge turledere fra DNT (Den norske 

turistforening) i Vestfold. 
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NM 
Hjelpekorpset stilte 1 lag på NM som ble gjennomført i Lillehammer traktene (Gålå). Det ble en 

fin 10 plass. 

 

Gjøremål 
Det er blitt registrert 128 nye gjøremål i systemet. Noen få gjøremål ble ikke gjennomført i 2022 

og de går videre til 2023. Ellers er de fleste fagledere og medlemmer av lokalrådet flinke til å 

fullføre gjøremålene sine. 

 

Flyktningsituasjon 
I starten av året rykket Russland inn i Ukraina og det resulterte i en krig som veldig mange 

mennesker flyktet fra. Mange av flykningene kom til Norge og ett av hotellene i byen ble et 

transittmottak. Horten Røde Kors Hjelpekorps stilte med mannskaper på hotellet og hjalp til med 

ulike oppdrag slik som kjøring, medisinhenting og sosial aktivitet. 

 

Varsling 
Det er sendt ut informasjon til medlemmene våre i år via RKSys. Det ble sendt ut 1526 eposter, 

3019 SMS og 1433 interne meldinger. I fjor sendte vi bare 988 meldinger internt, så aktiviteten 

har tatt seg opp etter flere år med pandemi og lite fysisk aktivitet. 

 

Depot 
På depotet er det registrert 59 hendelser i år. Det er viktig at vi registrerer alt uttak av utstyr da 

det begynner å bli mye verdier. Verdien av depotet er estimert til over 575 000 kr. og det ble 

kjøpt inn nytt utstyr på slutten av året som ikke er registrert ennå   

 

Depot er i år flyttet helt ut av bomberommet og fått ny plassering i trimrommet. På grunn av 

krigen som er startet i Ukraina, så har kommunen startet arbeidet med å registrere alle 

tilfluktsrom i kommunen. Derfor har vi flyttet ut alt beredskapsutstyret tilfeller bomberommet må 

brukes. 

 

Også i år ser vi at utstyr forsvinner ut av depot. Det er uregistrert forbruksmateriell, men også 

fast utstyr som forsvinner. I 2022 så har depot registrert att utstyr til en sum av 51 000 kroner er 

forsvunnet fra depot. Det er primært førstehjelpsutstyr som forsvinner. Noe av utstyret kan være 

at medlemmer på vakt ikke husker å fylle ut vaktrapportene og forbrukslistene riktig, men vi 

mistenker også at det forsvinner utstyr ut fra depot. Siden vi har flyttet depot, så har det også 

blitt endringer på hvor mange nøkkelbrikker som åpner opp depot. Nøkler til biler er flyttet til et 

eget rom, der det ikke er annet utstyr. Varmgarasjen er underlagt depot og hitt inn kommer bare 

godkjente mannskaper på ATV og snøscooter i tillegg til lokalråd og hus komitéen. 

 

Bomberommet skal brukes som øvingsdepot av hjelpekorpset og som beredskapsdepot for 

Horten Røde Kors. 

 

Vintertjeneste 
Hjelpekorpset har deltatt i beredskapen på Vestfold Røde Kors sin vakthytte på Omholtfjell på 

Skrim. Dette har vært en populær tjeneste også for hjelpekorpsmannskaper med familie. 

Hjelpekorpset har også gjennomført scootervakter på egne Skrim vakter. 
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Vi har også deltatt på en vintervakt sammen med Porsgrunn oppe på Haukelifjell skisenter. 

Påskevakten på Kalhovd har ikke blitt gjennomført, da kostprisen har blitt veldig høy og vi må 

delta mer på Skrim. 

 

Sosialt 
Vi har hatt flere filmkvelder i år, og andre sosiale happenings som har samlet oss til godt humør. 

På slutten av året avsluttet vi med en julemiddag hvor 13 møtte opp for god mat.   

 

Transport 
I året som har gått så har samtlige kjøretøy hatt tilnærmet normal drift 

 

Rett før nyttår gikk vi i innkjøp av ny Snøscooter, Lynx Commander LTD 900 ACE og denne er 

allerede i drift på Skrim, der mannskapet er meget fornøyde. Vi har også hatt løpende 

opplæring på ATV. ATV brukes på vinteren med belte sett. Dette beltesettet fikk vi støtte av fra 

Norges Røde Kors. 

 

Hjelpekorpset har solgt den store mannskapsbilen og kjøpt inn en ny Suzuki Across som 

mannskapsbil. Det er en hybrid bil med hengerfeste og fått montert takboks. Bilen er en 4x4. 

Hjelpekorpset har også kjøpt en brukt bil fra hjelpekorpset i Tønsberg. Det er en Transporter T5 

med stort bagasjerom bak. Bilen er kun en 3-seter. Dette er også en 4x4. 

Penger til snøscooter var satt av i fond, mens innkjøp av Suzuki ble finansiert med penger fra 

båtsalget som ble gjort for noen år siden. Midler til T5 var basert på salget av Mercedes 

mannskapsbil. 

 

Vi har også fått støtte fra Norges Røde Kors til å kjøpe inn en redningshenger til ATV. I denne 

hengeren er det nå festet en ambulansebåre. Denne båren tok vi ut av beredskapsambulansen 

før den ble vraket. 

 

Samband 
Nødnettet har fungert bra i året som har gått. 

 

Beredskap 
Vi jobber kontinuerlig med å muliggjøre raskere utrykning i forbindelse med leteaksjoner, 

redningsoppdrag og andre hendelser.  ATV og Snøscooter er meldt inn til LRS (lokal 

redningssentral) og HRS slik at de er klar over hvilke ressurser som er tilgjengelige. 

 

Hjelpekorpset deltar også i beredskapskomiteen til Horten Røde Kors og hjelpekorpset 

administrerer også en del av beredskapsutstyret som er lagret på loftet i hovedbygget. Mye av 

dette utstyret som ligger på loftet skal omplasseres og skal ligge på beredskapsdepot 

(bomberommet). På den måten er utstyret enklere tilgjengelig. Utstyret vil også bli ført inn i 

RKSys, slik at vi lettere for en oversikt over det utstyret Horten Røde Kors har. 

 

RØFF 
I 2022 har det ikke vært aktivitet for RØFF grunnet mangel på fagleder for dette, vi håper at 

2023 vil åpne seg for RØFF. 
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Inntektsgivende Tiltak 
Som tidligere har vi hatt bøsser, tydelig merket med Horten Røde Kors Hjelpekorps stående i 

butikker i området, dette har gitt oss gode inntekter. I tillegg har vi hatt innsamling av tomflasker 

og bokser, det har gitt oss en del sorteringsjobb, men er også gode inntekter for korpset. Se for 

øvrig post 3950 under regnskapet. 

 

Annet 
Det har gjennom året vært ulike dugnader på depot, garasjer og på loftet til hovedforeningen. 

 

Andebu, 29/01-23 

 

  

 

_______________________ ______________________ 

Andreas Neslow Odd-Johnny Hermansen 

Korpsleder 

  

Operativ leder 

 

_________________ 

 

______________________ 

Thor Kristian Høiback Vegard Svendsen 

Administrativ leder Rådsmedlem  

 

 

 

_________________ 

 

 

Gjermund Eikenes  

Varamedlem 

 


