Fagsamling Elv
Marnardal - Bjelland
Målgrupper:
Brannvesen / Redningsmenn / Rødekors / Innsatsleder politi osv….
Gjennomføringene er beregnet til deltaker som har erfaring med rennende vann, kurs fra Rescue 3,
Hode Over Vann, det store brannløftet eller tilsvarende.
Det er også mulig og være observatører på øvingsdager, da vil du bli transportert i gummiflåte i elva.
Denne gruppen trenger ikke erfaring med rennende vann!

Sted: Fagsamlingen avholdes Marnardal kommune, ca 40 km nord for Mandal, oppmøte Hesså,
Bjelland – Adventure Norway

Dags planer:
Dag 1
Er basert på og løse ”caser” i elva samt mengde trening på faste metodesett elv(se eget skriv). Det vil
bli brukt markører i ”casene”. Det vil også bli lagt vekt på førstehjelp. Det vil være mulig og
trene/øve/løse caser med bruk av gummibåter, RDC og vannjet(RescueRunner). Vi stiller med slikt
utstyr!
Dag 2
Gruppene lager caser i elva for hverandre
Sikkerhet:
Lederen på laget må fremlegge en innsatsplan(muntlig) på hvordan laget vil gjennomføre aksjoner,
denne må godkjennes av sikkerhetsansvarlig. Deltakerne er forsikret i firmaet Adventure Norway
Øvelse stedene i elva er sikkerhetsvurdert i forhold til de ulike vannstander.

Dag 1
Dag 2

Tirsdag
Onsdag

08.09.2018
09.09.2018

kl 09:00 – 16:30
kl 09:00 – 14:00

Begrensninger:
20 deltakere
Pris:
2000 kr
Mat:
Frokost, varm lunsj på elva, grillmat på kvelden
Overnatting:
Hytter på raftingsenteret, ta med sovepose eller dyne m.sengetøy
Det er mulig å komme den 7.9 på kvelden for de som har lang kjørevei.
Påmelding:
Frist påmelding:

lars@hodeovervann.no
24.08.2018

Påmeldning må inneholde: Navn, alder, erfaring med rennende vann. e-post/mobil telefon.
Følgende utstyr må medbringes av hver deltager
• Tørrdrakt med hette, hansker og vams/underbekledning (helst skift)
• Flytevest, hjelm, Kasteline/kniv/karabinkrok
• Gode klær med skift for å være ute en hel dag
• NB! Utstyr kan også leies, ta kontakt.
Instruktører:
Lars Fossum
Ewen Maclean Martin
Ole Werner Andersen
Inge Jakob Hansen

Hode over vann
Daglig leder Adventure Norway
Instruktør elv Røde Kors
Regional instruktør overflateredning ”Brann”

Spørmål kan rettes til Inge mob.nr 91121265 eller Lars 92261844

Bilder fra fjorårets arrangement

