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Fagsamling elv – Skjåk 

24-25.8.2021 

Mål:  

Samle og dele kompetansen innen elveredning for redningspersonell, øke 

kompetansen for lokale instruktører og andre med engasjement for faget. 

Krav til deltagere: 

Dette er ikke et kurs, alle deltagere må ha 

forkunnskaper med kurs som f.eks. lokal instruktør 

brannløftet, IRIA, Rescue 3 eller Røde kors 

elvekurs. 

Det er kun 24 plasser og det vil derfor kun være 2 

plasser pr organisasjon/etat/gruppe. Hvis det 

ønskes flere plasser kan noen settes på 

reserveplass hvis vi ikke fyller alle 24 plassene. 

Sikkerhet: 

Det vil ikke være instruktører på de forskjellige 

postene, men veileder som følger med og stopper 

operasjoner han/hun synes virker uforsvarlig. 

Veileder vil også lede evalueringen av hver gruppe 

etter hver øvelse. Gruppen er selv ansvarlige for at 

det øves trygt.  

 

COVID -19 

Det vil være tiltak for hindre smitte under arrangementet og forhåpentligvis er 

smitten lav og vaksineringen høy i slutten av august. Nødvendig tiltak etter lokale og 

statlige råd i den aktuelle perioden vil bli fulgt. 
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Program:  

Mandag 23.8    Ankomst kveld for de med lang kjørevei. 

Tirsdag 24.8  Kl 0900- 1600 Oppmøte Skjåk Brannstasjon. Deltagere blir delt 

inn i grupper som skal sirkulere på treningsposter med 

forskjellige problemstillinger.  

Kl 1900 God mat og drikke på nydelige Billingen seterpensjonat 

    

Onsdag 25.8   kl 0900-1400  En større øvelse med bil i elven som blir 

gjennomført i to runder for at  flest skal få «hands on» 

 

Ta med: Deltagere må ha med tørrdrakt, underbekledning, flytevest, hjelm, kasteline 

og 2 karabinkroker. Utstyr kan leies, men må forhåndsbestilles på 

lars@hodeovervann.no –  Deltagere må også ta med sengetøy. 

 

Påmelding – deltageravgiften 

Deltageravgiften er kr 2500,- pr deltager for overnatting i 3 og 4 manns hytter. 

Ønsker mann overnatting i dobbelt rom er prisen pr. deltager kr 3000,- 

Vi måtte dessverre øke avgiften litt da vi har økte kostnader med kranbil i forbindelse 

med bil i elven øvelsen. 

Deltager avgiften dekker 2 overnattinger, 2 varme lunsjer ved elven og 3 retters 

middag tirsdag kveld. 

Påmelding innen 15.8. til lars@hodeovervann.no med navn, arbeidgiver/org., mobil 

nr, epost, ankomst dato, type overnatting: dobbeltrom eller hytte, faktura 

informasjon. Førstemann til møllen gjelder. 
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