Lørdag 30 september:
10:00 Åpning av FORF seminar 2017
v/ Statssekretær, Thor Kleppen Sættem
10:20 Orientering fra Justis og beredskapsdepartementet
v/ Avdelingsdirektør Per Olaf Torkildsen
10:40 Orientering fra Hovedredningssentralen
v/ Redningsleder HRS NN, Lars Nedrevåg
11:00 Sivilforsvarets "Konseptutredning"
v/ Distriktssjef i Oslo og Akershus, Jon Berentsen
11:20 Kaffepause, mingle, besøke utstillere
11:50 Skredet på Haugastøl
v/ Norske Redningshunder, frivillig i redningstjenesten, Pål Bakken
12:10 Effektivt KO-arbeid
v/ Styremedlem FORF, Jon Halvorsen m.fl.
13:00 Lunsj, mingle, besøke utstillere
14:00 The Dementia/Alzheimer’s Search – Managing the Missing at Risk Incident
v/ Instruktor and Past Reserve Captain Contra Costa Co. Sheriff´s Department
Christopher Young
15:00 Frivillige organisasjoner i søk og redning
v/ Forsker Marte Slagsvold Winsvold og Vitenskapelig assistant, Steinar Gjerde
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor skal presentere et forskningsprosjekt om frivillige
organisasjoners rolle i søks- og redningsarbeid, med særlig vekt på omfanget av den frivillige innsatsen,
utfordringer knyttet til rekruttering og mobilisering, samt samspillet med politiet under og mellom oppdrag.

15:20 Kaffepause, mingle, besøke utstillere
15:50 Status nye redningshelikopter
v/ Major, Sjef treningsavdelingen, OT&E AW101, Bjørn Bottolfs
16:50 Kaffepause, mingle, besøke utstillere
17:15 Nødnett og sporing
v/ RKH, LederLandsrådets Ressursgruppe Samband, Ole Martin Pedersen
17:50 Frivillige Ressurser i Redningstjenesten i Kings County
v/ Field Leader for Kings County Explorer Seach and Rescue, Erik Swanson
Vi avlutter ca kl 18:30. Middag serveres i hotellets restaurant kl.19:30

Søndag 1 oktober:
09:00 Mental forberedelse, stressmestring og ledelse i krise
v/ Leder for forebyggende avdeling Politiet Drammen, Geir Oustorp
10:00 ICE-SAR Highland Patrol
v/Frivillig i redningstjenesten, Tormod Eldhom
Som en del av sammarbeidsavtalen FORF har med ICE-SAR, har 6 frivillige fått muligheten til å delta en hel uken
med Highland patrol på Island i sommer. En av deltakerne vil fortelle om sine opplevelser og erfaringer fra den
uken.

10:30 Kaffepause
10:45 SAR Intelligence…and being smart about it
v/ Instruktor and Past Reserve Captain Contra Costa Co. Sheriff´s Department
Christopher Young
Most SAR Managers will agree that there is a wealth of information out there about our missing subjects. From
interviewing persons having first-hand knowledge of the missing person, to the use of social networks like
Facebook, "crowd sourcing", cell phone tracking and other emerging technologies to mine information that will
eventually be used to build a subject profile and lists of places to search. This presentation will discuss the
various sources of intelligence and learn how evaluated conclusions drawn from such information will develop
scenarios that can be the deciding factor to expand, contract or conclude the search effort. We will also
emphasize that the gathering of facts in the SAR world really requires the work of a full time coordinator on
the general staff. It is time to elevate the power and work load from a footnote in the standard ICS chart,
buried under the Plans Section, to the Intelligence/Investigations Section it deserves.

11:45 Kaffepause
12:00 NAK Flytjeneste
v/ Korpsleder Helge Sivertsen og flyver, Ståle Novik
12:20 Roverspeiderne
v/ Daglig leder, Ivar A. Nøttestad
12:40 Orientering fra Felles Ressursregister
v/ Rådgiver, Nan Hege Leonhardsen
12:55 Oppsummering og innlegg fra FORF
v/Styreleder FORF, Odd Kulø
13:00 Lunsj, deretter hjemreise

FORF ønsker dere velkommen til innholdsrike og gode dager på Gardermoen!

