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Harstad Tidende lørdag 27. mars 201014 

Klar for påske
Norsk Folkehjelp er også i
år på plass på Storjorda
for å hjelpe store og små
i påsken.

Øivind Arvola
oar@ht.no - 95229452

- Fra helga av er vi klar, sier
gjengen fra Norsk Folkehjelp.
De har brukt kvelder og helger
til å oppdatere seg på skred-
kunnskap, førstehjelpkunnskap
og investert i nytt utstyr. Fra i
helga av installerer et par av
medlemmene seg i hytta til
Norsk Folkehjelp ved Storjorda
for å kunne yte service til folk
som går på ski og oppholder seg
i området.

Gnagsår
- Fra onsdag av er vi full beman-
ning på hytta, sier leder for
Norsk Folkehjelp i Harstad, Inge
Fagerland. Han og medlem-
mene har ansvar for primært
førstehjelp, men også andre ty-
per tjenester for turgåere i Me-
låa-området.

- Erfaringsmessig er det ikke
så mange alvorlige skader, men
det går mye i gnagsårplaster og
smørehjelp. Men også enkelte
transport-oppdrag med snøs-
kuter og sosiale aktiviteter, sier
Sverre Vigstad.

- Langfredag skal vi eksem-
pelvis ha med asylsøkere fra
ungdomsmottaket til KOA, sier
Ann Kristin Larsen. - Det var
veldig populært i fjor, så det blir
grilling, aking og uteaktiviteter
hele dagen sier, Larsen, som
legger til at også andre turgåere
er hjertelig velkommen til hytta,
om ikke annet for å kjøpe første-
hjelpsutstyret som foreningen
har til salgs på stedet.

Service
- Også i år har vi lånt renova
sjonsbokser fra kommunen, slik
at folk i campingvogn-området

kan enkelt kvitte seg med tom-
gods, sier Vigstad, som oppfor-
drer folk til å la Norsk Folke-
hjelp ta seg av panten.

- Det blir noen kroner på oss,
og det kommer godt med, sier
han.

Skred
Foreningen har nylig gjennom-
ført skredkurs, og har økt kom-
petansen på det.

- For de som skal på topptur 
og ut av løypene, så bør de ta si
ne forholdsregler og lære seg
kameratredning, sier Bjørn Tore
Samuelsen.

- Folk som overleder skred er
stort sett gravd ut av kompiser,
sier Vigstad, som oppfordrer
folk som ønsker å gå sine egne
veier å ta med spade, søkestang

og vurdere å kjøpe sen-
der/mottaker-utstyr.

- Dersom man ønsker å kom-
me i kontakt med oss, kan vi nås
på vakttelefon 990 43 963, sier
Inge Fagerland.

Norsk Folkehjelp er klar for påskeberedskap Fra venstre: Bjørn Tore Samuelsen, Sverre Vigstad, Kristina Sofie Solheim, Inge Fagerland og Ann
Kristin Larsen.

PÅSKEKLAR:

NORDIC-HOTELLENE AS i Harstad har
gjort endringer i styret. Styrets leder: Bjør-
nar Per Olsen, representant for A-aksjonæ-
rene. Styremedlemmer: Sverre Christian
Utvåg, representant for A-aksjonærene, og
Alf Magnar Hansen.

FOLKEHJELP- HYTTA: Mange tror at
Norsk Folkehjelp holder til i turisthytta
på Storjorda, men det stemmer ikke.
Litt lengre inn har foreningen en egen
hytte. Se ht.no for nøyaktig plassering. 

SOSIALT: Også i år får Norsk Folkehjelp besøk av asylsøkere fra KOA. Her fra pøl-
segrilling i 2009. Foto: Privat



Øivind Arvola 
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Slik ser Melåa ut akkurat nå. - Perfekt, sier 
Norsk Folkehjelps Sverre Vigstad. 

Han er en del av Norsk 
Folkehjelps bededskapsgruppe 
som er installert i foreningens 

hytte på Storjorda. 

- Forholdene kan bare beskrives med ett ord: perfekt, sier Vigstad. 

Han melder om et par minusgrader og ti centimeter nysnø oppå skaren, der han 
står ved 2. vann på Melåa. 

Beredskap 

- Fra onsdag av har Norsk Folkehjelp full bemanning på hytta, sier leder for Norsk 
Folkehjelp i Harstad, Inge Fagerland. Han og medlemmene har ansvar for primært 
førstehjelp, men også andre typer tjenester for turgåere i Melåa-området. 

- Erfaringsmessig er det ikke så mange alvorlige skader, men det går mye i 
gnagsårplaster og smørehjelp. Men også enkelte transport-oppdrag med snøskuter 
og sosiale aktiviteter, sier Sverre Vigstad. 

Sosialt 

- Langfredag skal vi eksempelvis ha med asylsøkere fra ungdomsmottaket til KOA, 
sier Ann Kristin Larsen. - Det var veldig populært i fjor, så det blir grilling, aking og 
uteaktiviteter hele dagen sier, Larsen, som legger til at også andre turgåere er 
hjertelig velkommen til hytta, om ikke annet for å kjøpe førstehjelpsutstyret som 
foreningen har til salgs på stedet. 

 

Mandag: - Perfekte forhold

Slik ser Melåa ut, mandag 29. mars. Foto: Sverre Vigstad 
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Service 

- Også i år har vi lånt renovasjonsbokser fra kommunen, slik at folk i campingvogn-
området kan enkelt kvitte seg med tomgods, sier Vigstad, som oppfordrer folk til å 
la Norsk Folkehjelp ta seg av panten. 

- Det blir noen kroner på oss, og det kommer godt med, sier han. 

Skred 

Foreningen har nylig gjennomført skredkurs, og har økt kompetansen på det. 

- For de som skal på topptur og ut av løypene, så bør de ta sine forholdsregler og 
lære seg kameratredning, sier Bjørn Tore Samuelsen. 

- Folk som overleder skred er stort sett gravd ut av kompiser, sier Vigstad, som 
oppfordrer folk som ønsker å gå sine egne veier å ta med spade, søkestang og 
vurdere å kjøpe sender/mottaker-utstyr. 

- Dersom man ønsker å komme i kontakt med oss, kan vi nås på vakttelefon 990 
43 963, sier Inge Fagerland. 

Harstad Tidende er en del av Mediehuset Hålogaland. 
Harstad Tidende arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. 
Harstad Tidende har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes 
til. 
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet 2010 © Harstad Tidende 
  

Side 2 av 2Mandag: - Perfekte forhold - Harstad Tidende

03.04.2010http://www.ht.no/incoming/article346165.ece



C
M

Y
K

3
2

H
T

13
00

31
0H

32

m
m
m

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

Flo/Fjære

I dag I morgen

kl.
kl.
kl.
kl.Flo

Fjære

Ansvarlig meteorolog:

Været
i dag Norge

i dag
i kveld

Natt
Kveld

AndenesAndenes

Månen 

Opp
Ned

kl.
kl.

I dag I morgen

Solen 

Bølgevarsel

Morgen:
Midt på dagen:
Kveld:

Vestfjorden:

Sjøvær:
Andfjorden Vestfjorden

Morgen

Middag

Kveld

Morgen

Middag

Kveld

Tromsø

Bardufoss

Narvik

HARSTAD

Tromsø

Bardufoss

Narvik

VærøyVærøy

HARSTAD

Harstad

Vind

5 m/s lett bris
2 m/s svak vind

7 m/s laber bris
10 m/s frisk bris
12 m/s liten kuling
15 m/s stiv kuling
20 m/s sterk kuling
22 m/s liten storm
25 m/s full storm
30 m/s sterk storm

Piteå
Kiruna
Luleå

Onsdag TorsdagOver grensen

Algarve
Alicante
Kreta
Las Palmas
Madeira
Malaga
Mallorca
Phuket
Rhodos
Tunis

Onsdag TorsdagTuristbyer

Oslo
Bergen
Trondheim

Bodø
Tromsø

Evenes
Harstad
Narvik

12Norge i går kl. 

Data fra Statens kartverk Sjø. Tnr 617

4-7

1-4

1-4

2-5

1-4

2-5

01:44
13:58
07:47
20:13 20:54

08:30
14:41
02:26

21.56
05.24

00.20
05.04

Overskyet, men 
mest opphold.

Overskyet, men mest 
opphold.

+7

+3

+1

-1

+4

+5

+3

+4

+5

+2

0

+3

+4
+2

-2

+1

-1
-2

-2

0
torsdagonsdag

0
-1
-1

+2
-1
+2

+16
+16
+20
+20
+18
+18
+16
+28
+18
+21

+17
+16
+20
+21
+18
+18
+16
+28
+22
+23

0.3
0.4
0.5

-3
-9

0

-1
-9

-4

-5

-2

0
-1+2

-1
+1

-1

0

lengre enn ved vintersolverv.
min.Dagen er tim. og13 35

06:16
19:52

06:12
19:56

Opp
Ned kl.

kl. 06:16
19:52

06:12
19:56

Opp
Ned kl.

kl.

I dag I morgen

Ikke fått avisen?: 77 01 80 00
Tipstelefon: 77 01 80 01
Sentralbord: 77 01 80 00

på

ELEKTRIKER
- ring 77 01 64 00

I Haneseth har vi en drøm 
– å jobbe for alle med strøm!

-Perfekte forhold
Det melder Norsk Folke-
hjelp om, som nå er sta-
sjonert på Storjorda.
– Et par minus, nysnø på skaren
og noen slør-skyer i sikte. Det
kan bare beskrives som perfekt
påskevær, sier Sverre Vigstad,
som er en del av Norsk Folke-
hjelps beredskapsgruppe i på-
sken. Foreningen har Storjorda
og Melåa som sitt avsvarsområ-
de.

På Kvæfjordeidet har Kvæ-
fjord Røde Kors etablert seg i sin
hytte, og i løpet av onsdagen
skal lavvoen opp i Kåven.

www.ht.no vil i løpet av på-
sken få daglige oppdateringer
fra foreningene om forholdene
på Kvæfjordeidet/Kåven og
Storjorda/Melåa. Så skal du på
tur, sjekk www.ht.no først.

BLOMSTRER:
Stein Are
Hansen og
Christin
Bergh feiret
seieren sam-
men med
norske fans.
Foto: Blogg
.interflora.no

PÅSKEVÆR:   Norsk Folkehjelp melder om perfekte forhold for de som har tatt påskeferie og er på ski på Melåa. Slik var forholdene på mandag. Foto: Sverre Vigstad.

Se verdens beste
blomsteroppsatser
Stein Are Hansen med sterk
Harstad-tilknytning vant i hel-
ga VM i Blomsterdekorering.
Se bildene på ht.no

Ved sin side hadde Hansen
Harstads egen Christin Bergh
fra Hjerterdame. Sammen de-
korerte de seg helt til topp i VM i
Shanghai.

Abonnement?
Ring 77 01 80 00!
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Steinfjellet - Melåa i bakgrunnen, tirsdag 30. mars. Foto: Sverre Vigstad 

Også tirsdag melder Norsk Folkehjelp om
fantastiske skiforhold ved Melåa. De har 
nå målt isen og sett etter snøskred. 

Bildet over viser Ivar Stangnes 
som er i beredskap for Norsk 
Folkehjelp på Steinfjellet, med 

Melåa i bakgrunnen. 

- Det er helt vindstille og noen minusgrader. Solen varmer godt, sier Sverre 
Vigstad til ht.no. 

Han melder om godt skiføre, men liten utfart. 

Foreningen har gjort prøveboringer på isen på vannene på Melåplatået. 

Istykkelsen på Aurevann ligger mellom 0,7 - 1,0 meter, og man trenger isbor med 
minst en forlenger. På andre vann i området er tykkelsen opp mot 1, 60 meter. 

Isen er med andre ord trygg på disse vannene. - Vær likevel obs ved inn- og utos. 
skriver foreningen på sine hjemmesider. 

Når det gjelder snøskredfare, så er meldingen fra Norsk Folehjelp at man i området 
kan se en del store skavler. 

- Det ser ut som om fremherskende vindretning har kommet fra sør-øst.
Ingen av hengskavlene vi så hadde løsnet. Dette kan likevel fort snu, og da 
det melder om mildere vær i slutten av uken bør man være oppmerksom på 
dette, sier Vigstad. og med unntak av øverst i Straumsdalen har det ikke gått 
nye ras i området. 

 

Tirsdag: - Supre forhold i fjellet

Harstad Tidende er en del av Mediehuset Hålogaland. 
Harstad Tidende arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Harstad Tidende har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. 
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet 2010 © Harstad Tidende 
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På Melåa er det en del skavler. Nå som solen varmer godt (og det melder om varmere vær 
framover) kan disse løsne. Ikke legg skiløypen under disse og ikke grav snøborgen din her. Foto: 
Sverre Vigstad 

Fra Steinfjellet onsdag i påsken. Foto: Arne Vigstad 

Også onsdag er det fantastiske forhold i 
fjellet. Men det blir varmere ut over dagen, 
og det krever ny smørning. 

- I dag er det også sol fra skyfri himmel og svak 
østlig vind, som avtar når man kommer over 
Steinfjellet, sier Sverre Vigstad i Norsk Folkehjelp. 

Det har vært god utfart i dag, og flere har tatt seg opp til Melåa med telt for å
overnatte. 

Han kan fortelle at det har vært kaldt i natt, samtidig som solen varmer godt om 
dagen. 

- Dette kan gi visse smøremessige utfordringer. For de som velger å smøre 
skiene kan det nok være lurt å ta med flere typer skismøring i sekken. Da kan 
man gå over til mykere (varmere) skismurning i løpet av dagen. Hvis man 

 

Onsdag: - Ta med smøring
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venter til solen har fått varme litt er smørefrie ski et godt alternativ, mener 
Vigstad. 

- Vi registrer at værmeldingen er stabil og melder godt vær for påsken, og vi ønsker 
alle velkommen til fantastiske dager på Melåa, sier Vigstad 

PS! Har du behov for å komme i kontakt med Norsk Folkehjelp, ring vakttelefon: 
990 43 963. 

Harstad Tidende er en del av Mediehuset Hålogaland. 
Harstad Tidende arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. 
Harstad Tidende har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes 
til. 
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet 2010 © Harstad Tidende 
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Hans Jakob Bliktun (t.v.) og Frøydis Frantzen fra Norsk Folkehjelp er på patrulje. Og de kan gå 
ganske så lettkledd, takket være den høye temperaturen. Foto: Sverre Vigstad

Nå er det så varmt i fjellet at turfolket går i 
t-skjorte. 

Det er Sverre Vigstad i Norsk 
Folkehjelp som rapporterer om 
godt og varmt vær i fjellet. Selv er 

han på Storjorda. 

- Nå har det lettet slik at det er strålende sol fra skyfri himmel. Og det er utrolig 
varmt. Folk går i t-skjorte, forteller han. 

Det varme været fører til at snøen klapper noe sammen. Og til natta kommer 
kulden igjen. Og det skaper utfordringer for de som vil ut på ski på langfredag. 

- Snøen er kram. Og etter en natt med frost vil det i morgen tidlig være isete i 
skisporene. Jeg anbefaler smørefrie ski. De som velger å smøre, bør i morgen 
velge rødt eller klister, eventuelt en kombinasjon. Det er bare å prøve seg fram, 
sier han om forholdene litt utpå dagen i morgen. 

 

T-skjortevær

Harstad Tidende er en del av Mediehuset Hålogaland. 
Harstad Tidende arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Harstad Tidende har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. 
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet 2010 © Harstad Tidende 
  

Side 1 av 1T-skjortevær - Harstad Tidende

03.04.2010http://www.ht.no/incoming/article346784.ece
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Norsk Folkehjelp ser ikke bort fra at det 
blir tradisjon av å invitere asylsøkere opp 
i påskefjellet. 

Om lag 30 asylsøkere i alderen 
15-18 år fra Kvæfjord besøkte 
Folkehjelpas base på Storjorda 

langfredag for å smake litt på hva påskefjellet kan by på når alle indikatorer står og 
viser plussverdier: Glitrende snø, et halvdusin varmegrader, bålrøyk og kos så 
langt øyet rekker. 

- Dette tegner til å bli en årlig tradisjon og er et samarbeid mellom Norsk Folkehjelp 
Harstad og Kvæfjord Opplevelser og Avlastning (KOA), sier Bjørn Tore Samuelsen. 

- Tanken er å gi asylsøkerne et avbrekk i hverdagen og gi dem en smak på 
hvordan påsken feires i Norge. Det ble grillet pølser, gått på ski og det ble kjørt 
akebrett. Været utgjorde prikken over i-en og det virket som at alle hadde en flott 
dag, sier han. 

Folkehjelpa har allerede sikta seg inn på en gjentakelse neste år. 

Foto: Bjørn Tore Samuelsen 

 

Asylsøkere på markatur

Foto: Bjørn Tore Samuelsen 
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Foto: Bjørn Tore Samuelsen 

Foto: Bjørn Tore Samuelsen 

Foto: Bjørn Tore Samuelsen 

Harstad Tidende er en del av Mediehuset Hålogaland. 
Harstad Tidende arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Harstad Tidende har ikke ansvar for innhold 
på eksterne nettsider som det lenkes til. 
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet 2010 © Harstad Tidende 
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Norsk Folkehjelps redningsmannskaper finner deg lettere hvis du er kledd i signalfarger, påpeker 
generalsekretær i Norsk Folkehjelp Petter Eide. Foto: Øystein Sassebo Bryhni/Norsk Folkehjelp 

Den røde fjellanorakken har måttet vike 
for fjellklær i alle regnbuens farger. Det 
kan gjøre leteaksjoner i fjellet 
vanskeligere. 

Norsk Folkehjelp står parat til å 
lete etter folk som blir borte eller 

skader seg i påskefjellet. De er bekymret for at kamuflasjefarget fjelltøy er på 
moten og at det blir lengre mellom de tradisjonelle røde anorakkene. Bare en av 
fire nordmenn bruker jakke i en sterk signalfarge når de er på langrennstur. 

- Vi er spesielt bekymret for barns sikkerhet fordi de i mindre enn grad enn voksne 
selv er i stand til å gjøre noe aktivt for å bli oppdaget av letemannskaper. 
Klesprodusentene burde ta ansvar å sørge for signalfarger og refleks på fritidstøy, 
sier generalsekretær Petter Eide i Norsk Folkehjelp. 

I den samme undersøkelsen kommer det fram at litt over halvparten av oss - 
nærmere bestemt 53 prosent av de spurte - ikke er bevisst at signalfarget tøy kan 
redde liv eller ikke tar hensyn til det når de velger skijakke. Eide sier det i verste fall 
kan koste liv å velge klær som går mer i ett med terrenget. 

- Hvis du ligger med brukket bein, er det vanskelig for redningsmannskapene å se 
deg hvis du har mørke klær, påpeker han og oppfordrer folk til å tenke sikkerhet 
allerede når de er i sportsbutikken. For å være synlig minner han på hvor nyttig en 
refleks kan være i trafikken; et lys gjør det også lettere å se deg på fjellet. (©NTB) 

 

Kan redde liv

Harstad Tidende er en del av Mediehuset Hålogaland. 
Harstad Tidende arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Harstad Tidende har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. 
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet 2010 © Harstad Tidende 
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Strålende sol og fine temperaturer 
søndag legger til rette for stor utfart i 
fjellene i Nord-Norge. 

- Gruppene våre i Nord-Norge 
melder om fantastiske 

værforhold. Sol fra skyfri himmel og gode temperaturer bør føre til en dag med stor 
utfart, sier Jon Halvorsen ved Norsk Folkehjelps opplysningssentral.

Om natten er temperaturene imidlertid lavere, noe som fører til at løypene blir 
harde. I løpet av dagen mykner de opp på nytt.

Halvorsen er opptatt av å minne folk på skredfaren.

- Vi har hatt noen dager med stabilt fint vær. Det kan føre til at man glemmer 
skredfaren. Det er nok derfor at mange ras går nettopp i dagene etter stort snøfall 
og mye vind, sier han.

Han mener finværet gjør at folk blir mer fristet til å legge ut på toppturer. Samtidig 
er skredfaren moderat, noe som betyr at skiløpere kan utløse skred dersom de 
beveger seg i utsatt terreng. (©NTB)

 

Strålende dag i påskefjellet 
nordpå

Det flotte påskeværet nordpå holder seg. Foto: Kåre Torvanger 
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Isfiske på Storjorda. Foto: Marita R. Pedersen Foto: Marita R. Pedersen 

Det er åpenbart at folk vil utnytte påske 
fullt ut. 

– Campingfolket holder stand. 
Det er mye folk, også ute i 
skisporene. Det er tydelig at folk 

vil pine det siste ut av årets påske, sier Ivar Stangnes i Norsk Folkehjelp på 
Storjorda. 

Med skyfritt fra morran av, er det kanskje ikke annet å vente. Påskevær som vi har 
hatt i år, må utnyttes på best mulig måte. Dessuten er det positivt at det, i vårt 
område i hvert fall, har vært lite å gjøre for hjelpemannskapene. 

– Til nå i påsken har det vært utrolig stilt på Storjorda, forteller Stangnes. – Men jeg 
er litt bekymret likevel, for det er ganske skarpt i løypene. Så her kan folk få bra fart 
nedover. 

Ivar Stangnes håper det ikke skal bli noen skader å ta seg av, verken i dag eller i 
morgen. Mandag kveld er det slutt på årets påskevakt. 

– Vi står på hele påsken ut, og pakker i hop i morra kveld. 
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Ivar L Paulsen 
Publisert: 04.04.2010 kl. 19:51 , Endret: 04.04.2010 kl. 19:52 

Det er mange måter å ta seg opp på påskefjellet. Denne karen kom over hyttetaket til Norsk 
folkehjelp i dag. Foto: Ivar Stangnes 

Vi har allerede registrert at enkelte lar 
skiene stå i påsken. Også på Storjorda i 
det vakre været 1. påskedag. 

1. påskedag har vært den 
flotteste dagen denne påsken. 
Ikke en sky på himmelen førte til 

at mange tok til skisporene. 

Ivar Stangnes på Norsk Folkehjelps stasjon på Storjorda registrerte flusst med folk.
Og han kunne konstatere en som valgte paraglideren som utfartsmiddel. 

Man kan trygt fastslå at de "henger høyt". Men sure er de slett ikke. 

Stor utfart på Storjorda. Foto: Ivar Stangnes 
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