
Til alle hyttefolket i Hedalsfjella 
                                                                                 
 
 
Hedalen Røde Kors Hjelpekorps vil med dette brevet takke for alle frivillige bidrag vi fikk til 
driften vår forrige sesong. 
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, og vi prøver å fornye oss med utstyr når 
økonomien tillater dette. 
 
Røde Kors opplevde en markant økning med leteaksjoner lokalt her i bygda. Vi var ute på 
flere oppdrag og har vært kalt ut til flere andre, men heldigvis så har folk kommet til rette før 
vi satte i gang. Det er mye bærplukkere som blir overrasket i tåka, og folk som ikke er så 
kjent og skulle bare på en liten tur. 
 
Vi var også involvert i flyulykken inne i Vassfaret som krevde 1 menneskeliv. Man ser at når 
store ting skjer, så stiller folk opp selv om de ikke er med lenger i Røde kors. Det er godt å 
vite siden det er litt vanskelig å rekruttere nye medlemmer.  
 
 
Vi oppfordrer til å ringe direkte til 110 ved brann eller 113 ved en akutt ulykke eller sykdom 
på fjellet. Da får dere faglig veiledning fra alarmsentralen.  
 
 
Vi hadde også i fjor noen ulykker med bl.a. brudd ute i skiløypa og syketransporter med 
snøscooter, så det er et behov for dette når det begynner å bli så mange hytter på fjellet. 
 
Hedalen Røde Kors oppfordrer alle som bruker hytta på vinteren til å betale til Hedalen 
Løypelag for alle de fine løypene de lager. De står på natt og dag for å lage fine skispor til 
alle turgåere på fjellet her. 
 
Vi har ca 50 redningsvester til gratis utlån for alle på Joker butikken i Hedalen. 
 
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.  

 

 

 

 

Frivillig støtte til driften av 

Hedalen Røde Kors Hjelpekorps 
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           Hedalen Røde Kors Hjelpekorps 

           V/ Kasserer Vivian Bakke 

           Hedalsvegen 2687 

           3528 Hedalen 

 

 

 

 

         6185 56. 95927 



 
Trenger dere hjelp til hytteservice så ta kontakt med våre samarbeidspartnere: 
 
Hedalen Hytteservice AS  V/ Håvard Sukke TLF  90 79 44 33    

www.hedalsfjellet.no 

 
Hennings Fjellservice V/ Henning Perlestensbakken TLF 91 39 03 38 

http://hedalen.no/hennings_fjellservice/     
  
Palmelørdag 24/3 kl 1900 på Hedalen Skole 
Løypelags konsert med div underholdning for alle hyttefolk 
Se mer info på www.hedalen.no 
 
Høgdespretten 2018 
I samarbeid med Hedalen Idrettslag og Hedalen Løypelag  arrangerer vi ski dag på 
Høgdefjell palmesøndag 25 mars kl 12.00  Alle er hjertelig velkommen. Trenger du 
skyss inn så ta kontakt med røde kors så fikser vi dette. 
 
Busupilken 2018 
Hedalen Jeger og fiskerforening arrangerer pilking for alle sammen skjærtorsdag på 
Busuvannet. Se mer info på www.hedalen.no senere. 
 
Skikytingens dag  
Hedalen Skytterlag arrangerer skiskyting på Petatmyra ved veien opp til 
Teinvassåsen påskeaften. Se mer på www.hedalen.no etter hvert.    
 
Valdres på nett:  
Bygdas egen hjemmeside finner du på www.hedalen.no 
På nettstedet www.Ivaldres.no kan du lese om masse ting som skjer i Valdres. 
Ta også en titt på www.avisa-valdres.no/valdresmagasinet 
  

 
Med ønske om et fint opphold i Hedalsfjellet – sommer og vinter. 
 
Med vennlig hilsen 
HEDALEN RØDE KORS HJELPEKORPS Tlf 95 82 62 82 

 
___________________     _______________ 
Frode Eriksen Ildjarnstad         Håvard Sukke 
Korpsleder       Nestleder og Operativ Leder 

Nyttig informasjon 

Frode ildjarnstad frode_ildjarnstad@hotmail.com            Tlf 90 19 54 00 

Håvard Sukke                   post@hedalsfjellet.no             Tlf 90 79 44 33 

Hedalen Taxi                                                                    Tlf 95 95 07 11 

Vaktsentralen, lege, veterinær m.m.                                Tlf 61 36 10 44/ Nød 113 
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