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MARKØRSPILL 

 Les grundig gjennom hele casen før du starter 

 Finn et sted/adresse som egner seg for denne casen 

 Om det er hensiktsmessig og mulig, ha et kart tilgjengelig 

 Casen starter med at du ringer nummeret du har fått oppgitt og gir den 

korte beskrivelsen du finner under punkt B 

 Operatøren(e) vil stille deg spørsmål beskrevet på kortet. Dine svar er 

markert i blått 

 Informasjonsinnhentingen skal skje ved at operatøren må etterspørre 

alle svar markert i blått – du skal altså tilby minst mulig før det 

etterspørres 

 HRS SKAL IKKE VÆRE MED I DENNE ØVELSEN 

 

 

A – Scenario – 

Melder sier at han er på skitur på fjellet og så akkurat et snøskred bli utløst 

av to skiløpere.  

Den ene skiløperen ble tatt av skredet, den andre står igjen på toppen av 

skredkanten. Har ikke GPS utstyr, men sier at det sydsiden av" Blåfjell". Vet 

ikke om personen har sender/mottaker utstyr. Personen hadde orange og 

grønne klær. Det er sol men, blåser kraftig. Melder sier at han er ca 500 m 

unna skredet og kan starte med overflatesøk. 

 

B – Innledende melding - 

Melder sier at han er på skitur på fjellet og så akkurat et snøskred bli utløst 

av to skiløpere.  
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Innledende spørsmål 

 1. Adresse / sted / kommune / posisjon? Skred over vei? Finn en adresse i ditt distrikt 

2. Telefonnummer? XXX  XX XXX 

 

Formidle at innringer blir satt i konferanse med de andre sentralene og gjengi innhentet 

informasjon 

Ikke med -Vurder hvorvidt HRS skal fortsette utspørring og rådgivning – ikke med 

Felles avklaringer 

1.  Hva har skjedd? 

Det har gått et skred på sydsiden av "Blåfjell", jeg ser en person som står på 

toppen av skredet. 

4. Er noen savnet / bekreftet tatt? Hvor mange er involvert? 

Jeg så en person bli tatt av skredet, tror bare det var to personer i turfølget. 

5. Har melder selv observert / vært involvert? 

Jeg står på den andre siden av dalen ca 500 meter unna. 

6. Nøyaktig tid for hendelsen (dersom mulig)? 

Det har akkurat skjedd. 

7. Har de involverte sender / mottaker-utstyr? 

Vet ikke. 

8. Farge på klær / utstyr? "Airbag"? 

Personen som forsvant i skredet hadde på seg orange og grønne klær. 

9. Ser du spor inni / ut av skredet? 

Ja, det går ett spor inn i skredet langt oppe, ser ikke andre spor ved skredet. 

10. Hvordan er værforholdene på stedet? (Sikt, nedbør, skydekke, vind) 

Det er sol og blåser kraftig. 

11. Står du trygt? 

Ja, 500 meter unna og kan hjelpe til med overflatesøk. 

 

 

CASE 




