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Anbefalinger 

• 20171021-TER-REC0004 Rope 
Connections for Kernmantle 
Rope Connections 

• Anbefalingen står som den er, 
men det er påbegynt en 
diskusjon om det er mulig å 
sertifisere knuter. 
Arbeidsgruppen jobber videre. 
 



Mountains do not know 
borders 
TOPR (Polen)  
HZS (Slovakia) 
 

• Samarbeid på tvers av grensen mellom Polen og Slovakia. 
Redningsgrupper fra begge land har samstemt trening og 
utdanning.  

• I foredraget ble det presentert forskjellige aksjoner med godt 
samarbeid. 

• Eksempel på samarbeid ved en større skredhendelse: 



 
 

• Viktige momenter er at en har mange 
ressurser som kan delta på aksjoner  

• Slovakia har russiske helikoptere som kan fly 
om natten (Polske flyr ikke etter det er mørkt)  

• landene har felles skredfarevarsling og felles 
opplegg for pyroteknikk (for både 
skredutløsing og arbeid i grotter). 



Incident Command Systems (ICS) 
 

Arbeidsgruppe som ble startet i 2017 i Andorra for å finne ut 
hvilke systemer som blir brukt av ICAR medlemmer, finne 
løsninger på problemer og foreslå beste praksis gjennom en 
anbefaling. 

• Alistair Reed, Dan Hourihan og Ásgeir Kristinson hadde 
hvert sitt innlegg om ICS og gjennomgikk de forskjellige 
fasene av en aksjon.  

• Kaos, mangel på informasjon og kommunikasjon, og dårlig 
koordinering er klassiske problemstillinger som 
kjennetegner de fleste aksjoner.  

 

 



Foreløpig utkast 
til anbefalingen 
 



Incident Command Systems (ICS) 
 

• Flere land hadde innlegg om både 
kommandosystemer og prosedyrebaserte 
verktøy som hurtigsøk og grundig søk  

• (som vi i Norge har nedfelt i Nasjonale 
retningslinjer for søk etter savnet på land). 

 



Incident Command Systems (ICS) 
 

• New Zealand fortalte om en 14-dagers 
leteaksjon etter to ungdommer som hadde 
stjålet en bil og forsvant i bushen. 

• Hurtigsøk i første fasen, deretter grundig 
søk med spesialgrupper som hund, 
dykkere osv. 



Incident Command 
Systems (ICS) 
 

• Teton County Search and Rescue hadde et innlegg om 
viktigheten av samarbeid og god ICS i forbindelse med redning 
av skadet jeger i Grizzlybjørnhabitat.  

• Litt annet utstyr enn vi er vant til 



Incident Command 
Systems (ICS) 
 

• Bosnia og Herzegovina hadde innlegg om komplekse 
søksoperasjoner med fokus på kommandosystem og Excel-
dokumenter som matematisk verktøy i aksjoner (Mattson). 



Taktisk høyfjellsmedisin 
 

• Den Østerrikske fjellredningstjenesten fokuserer på enkle 
hjelpemidler for førstehjelp i høyfjellet.  

• Redningsfolie kan brukes til alt fra å erstatte solbriller til å 
fiksere bekkenet. 

• Strekktest viser bruddstyrke på 260-280 kg 

• Filosofien er å bruke enkle hjelpemidler 

 



Brukt som fatle, 
kragebenstøtte, 
bekkenstøtte og 
tourniqué 



Redningsfolie brukt 
på innsiden av klær 

• Kan erstatte solbriller og goggles. Nyttig kunnskap om en 
mister begge deler. Slipper igjennom nok lys. 



Small Party Assisted Rescue (SPAR) Cave Rescue applications 
for Alpine Rescue Situations 
Eddy Cartaya – National Cave Rescue Commission 
 

• Filosofi og teknikk designet for et lite lag å løse teknisk redning raskt. Enkle 
hjelpemidler som stort sett henger klar på selen. 

• Bruker kun ett tau  

• Stort sett utstyr som henger klar på selen, utstyr for klatring på enkelt tau 

• Redningsmannskap: 2-3 stk 

• Vektfordeling på flere tau (deling av tauet) 

• Redningsmannskap må kunne klatreteknikker for å klatre på ett tau 

• Teknikker for motvekt 

• Closed loop 

• Rigging for å komme over kant 

• Unngå prusik, bruk tauklemmer 



Bruk statiske tau og tauklemmer  
(ikke prusik) 







No Easy Weeks 
 

• TOPR (Tatrzanskie Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe) 17. august – 17. september i 
de Polske Tatrafjellene. 

• Tre store aksjoner i forskjellige områder 
delvis samtidig: 



No Easy Weeks 
 

• To grottere sitter fast i Wielka Sniezna-grotta. Det tok mange 
dager og tusenvis av arbeidstimer å få de omkomne ut. 



No Easy Weeks 
 

 

• Gondolbane til fjellet Kasprowy Wierch er skadet i dårlig vær og 436 
passasjerer er fast på fjellet denne ettermiddagen. Hovedsakelig familier med 
små barn og mange eldre uten utstyr eller erfaring til å klatre ned igjen.  

 



Lynnedslag på fjellet Giewont der mange personer blir truffet. Hjertestans, forbrenninger og 
psykologiske traumer er hovedsakelig skadeomfang. 

 



No Easy Weeks 
 

Dette er redningsaksjonene som foregikk i tillegg til de tre store 





Single Rope Technique 
Eddy Cartaya og Tom Wood 



 
Praktisk dag 
 

• Eddy Cartaya og Tom Wood viser redning 
med enkelttau.  Redningsmann (Eddy) bruker 
en 3:1 talje for å heise pasienten over seg. 
Både redningsmann og pasient (Tom) 
befinner seg nedenfor kanten og unngår 
dermed kantfriksjon. 

 





Petzl Maestro og Harken vinsj 



Dyneematau 
Passering av 
skjøtestykke 





Utstyr av interresse 

Petzl Bm‘d karabiner med ekstra 
kraftig muffe 

Petzl Maestro CMC/Harken Clutch 



Takk for meg 
 


