Referat: Øvelsen 26.05.2011 søk etter savnede personer - Bærum i Lommedalen

I forbindelse med at LA2AB har involvert seg i FORF så ble vi invitert på øvelse, her var i tilegg til NRRL
også Politiets hundetjeneste, Norske Redningshunder, Røde Kors og Sjøredningskorpset tilstede. I
utgangspunktet hadde vi meldt oss som observatører, men etter hvert ble det klart at vi fikk bistand
fra Oslogruppen med både personell og utstyr samt fra utlån av 5 Polaric trackere fra Samband
Grenland.
Vi leverte sporing til 4 enheter i Norske Redningshunder og viste kartbilder som viste posisjon på
hundeekvipasjer til KO. Vi leverte også sporing på ATV fra Røde Kors ,denne beveget seg flere
kilometer fra KO .Alle sporinger ble fulgt med stor interesse fra både Politi og andre FORF enheter.
Det fremkom også at det er ikke bare sporlogg som er interessant i søk sammenheng men også
aktuell posisjon av søkemannskaper av sikkerhetshensyn.
Vi utvidet dekningsområdet på sambandet til Sandvika ved etablering av xband link på Kolsås, vi
kunne da synliggjøre direkte samband fra KO til operasjonssentralen på Politihuset i Sandvika dersom
det skulle bli behov for dette. Det ble brukt laveffekt UHF samband i KO som dermed ikke forstyrret
eller ble forstyrret av andre samband. Som vi vet har mange av de frivillige organisasjonene samband
som går i VHF området og det var derfor ikke ønskelig med VHF aktivitet utover tracking sambandet i
KO, det viste seg å fungere helt utmerket.
Backup samband var via 2m og 70cm repeatere i Follo som viste seg å ha en formidabel dekning i
området.
For å sikre god sporbarhet av trackerne ble det etablert ekstern antenne på ca 10 meters mast i KO
og det ble etablert Digipeater på en høyde i nærheten.

Øvelsen viste at vi kan bidra med samband i redningstjenesten når det er ønske om det. Øvelsen ga
oss også god kontakt med politi og andre FORF organisasjoner. Det fremkom også konkrete ønsker
om bistand, sjekk og hjelp til etablering og lokalisering av sambandsinstallasjoner fra andre FORF
organisasjoner.
Asker og Bærumgruppen av NRRL setter stor pris på at vi ble invitert på øvelse og fikk synliggjort noe
av det vi kan bidra med. Vi takker Oslogruppen og samband Grenland for bistand og lån av utstyr.
Vi er takknemlige for at vi fikk være med og ser fram til et fortsatt godt samarbeid.
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