
Til hyttefolket i Hedalsfjella. 
                                                                                 
Hvis adressen deres er forandret eller hytta er solgt, vennligst ta kontakt med HÅVARD, slik at 
vi får riktig adresse på dere eller den nye eieren. 

 
Hedalen Røde Kors Hjelpekorps vil med dette brev takke for alle bidrag vi fikk til driften vår 
forrige sesong, samt informere om inneværende sesong.  
 
Vi takker for den tilliten dere har vist oss ved å støtte driften av hjelpekorpset. Vi har også i år 
lagt ved en bankgiro, men det er helt frivillig å bruke denne. Det koster en del å holde en 
tilfredsstillende helårs beredskap. Vi kjøper stadig inn sårt trengende utstyr for at vi skal yte 
vårt beste ved en ulykke eller en leteaksjon. Dette er viktige elementer ved en 
redningsaksjon i Hedalsfjellet. 
 
Røde Kors har akkurat i disse dager kjøpt ny snøscooter, som dere vil se utover vinteren. 
Den andre var allerede 6 år, og vi ønsker at beredskapen og utstyret skal være til å stole på 
når ulykken er ute. 
 
Vi hadde også i fjor noen ulykker med bla. 2 brudd ute i terreng, en forstuing og 2 
syketransporter med scooter. Det var også 2 leteaksjoner som ble satt i gang av politiet, men 
begge endte godt etter kort responstid fra oss. 
 
Hedalen Røde Kors oppfordrer alle som bruker hytta på vinteren til å betale en slant til 
Hedalen Løypelag for alle de fine løypene de lager. De står på natt og dag for å lage fine 
skispor på Hedalsfjellet. 
Vi merker at flere bygger hytter her i området, og bla er det reiseavstand til Oslo, flotte 
skiløyper og en fantastisk natur som gjør til at folk vil til Hedalen. Så det er ingen tvil om at 
området på Hedalsfjella har blitt enda mer populært, etter at høystandard sporene kom.  
 
Vi har ca 50 redningsvester til gratis utlån for alle på Joker butikken i Hedalen. 
 
Korpset hadde sist sesong ca.30 medlemmer hvorav ca 10 er aktive. Den mest aktive 
perioden for oss er påsken. Vi skal prøve å ha vakthold på ”Villa Plaster” i hele påsken. Men 
vi treffes på mobiltelefonen nr. 95 82 62 82 eller evt 113 hvis det er akutte hendelser. 
 
Vi vil også i år prøve å servere dere varm saft i fjellet, når været tillater det og når vi har nok 
folk på vaktene. Dette har alle hyttefolk satt stor pris på, så vi skal gjøre vårt ytterste for å 
opprettholde dette service tilbudet.  
Se mer info på baksiden av arket. 

 

 

 

 

 

Frivillig støtte til driften av 

Hedalen Røde Kors Hjelpekorps        
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