
 

 

Infobrev Hjelpekorps 

Infobrevet utgis hver måned 

rundt den 16. Her presenteres 

sentrale kurs og aktiviteter, 

samt relevant informasjon som 

kommer inn til sekretariatet.   

Vi tar også i mot informasjon 

fra korps og distrikter, som 

dere mener har interesse for 

andre korps.   

Infobrevet sendes ut pr e-post 

via en egen distribusjonsliste 

kalt [RKH]. Denne innholder 

flere andre lister, for distrikt/

korps i distriktet, ressurs– og 

prosjektgrupper. Hvilken distri-

busjonsliste du tilhører ser du i 

[gruppe] etter [RKH]. 

 

 

Vi ønsker å nå fram til alle i 

korpsledelsen, d-rådene og 

ansatte på distriktskontorene 

som jobber overfor hjelpe-

korps. I tillegg sendes infobre-

vet til alle daglige ledere, dist-

riktsledere, Landsrådet og 

Landsstyret. 

 

Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps  
redaktør Wilmine Vaagen wilmine.vaagen@redcross.no   

17. januar 2011  
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Ubrukt ambulansebåre gis bort!  
 

Trenger ditt hjelpekorps en ambulansebåre? Sørg for at ditt korps blir med i trekningen av båren! 

Les side 5. 
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 Nytt år med nye muligheter… 

Det nye året starter for mange med nyttårsforsetter med målsetning om forbedring på det ene og andre 

feltet. I organisasjonssammenheng snakker en ikke om nyttårsforsetter på samme måte, men det positive 

fokuset og de klare målsetningene omtales i andre ordelag. 2011 starter med nye og spennende muligheter 

som både kan bidra til å øke hjelpekorpsets yteevne på mange felt… 

 

Om noen uker åpner Korsveien for frivillige i organisasjonen. Korsveien har som målsetning å være en 

felles kommunikasjonsplattform for hele Røde Kors, frivillige og ansatte, og med mange aktive brukere! 

Her kan all bidra med relevant informasjon enten det er i diskusjoner eller artikler. Du kan lese mer om 

lanseringen på side 9.  

 

Oslo Røde Kors Hjelpekorps læres i disse dager opp i bruk av Nødnett, og Røde Kors er den første 

frivillige organisasjonen som tar Nødnett i bruk utover nødetatene. Les mer om dette på side 10 og 11.  

 

I hjelpekorpssekretariatet starter to nye medarbeidere i årets første måned. Esben Eyde skal jobbe med 

Friskus, og han presenterer seg på side 4. Martin Nilsen trer straks inn i stillingen som fagkonsulent for 

informasjon og rekruttering. Jeg skal selv begynne i ny jobb i fra februar og er glad for å forsette innad i 

organisasjonen ved Servicetorget på Norges Røde Kors. Jeg er  veldig takknemmelig for tiden jeg har fått 

jobbe i hjelpekorpsseksjonen. Jeg har lært veldig mye på disse månedene og blitt kjent med mange 

hyggelige mennesker. Tusen takk for meg!  

   

Med vennlig hilsen 

Wilmine Vaagen  

 
 
 



Side 3 

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2011 
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Jahn Petters hjørne, siste nytt fra landrådslederen... 
 
Først og fremst vil jeg ønske alle et godt nytt år. Håper alle har hatt en fin juletid med 
kjente og kjære.  
 

I starten av et nytt år vil jeg som ellers oppfordre alle om å melde seg på kurs.  
Hjelpekorpsere må ha kompetanse for at vi skal leve opp til våre målsetninger. I dette  
infobrevet er det blant annet en kursoversikt fra ressurssentrene innen vannredning!   

 
Ved Landsmøtet i år skal det velges nytt Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps. Vi trenger engasjerte og kompetente 
kandidater som kan ta på seg spennende oppgaver på vegne av hjelpekorpsene. Tiden frem til fristen for innmel-
ding av kandidater i april kan gå fort nå som vi i hjelpekorpset har noen hektiske vintermåneder i vente. Begynn å 
tenke på kandidater allerede nå. 
   

Med ønske om en fortsatt god hjelpekorpsvinter! 

Jahn Petter Berentsen 

Aktuelt for Røde Kors Hjelpekorps! 

Ettersøkingsledelse vinter B, redning skred og etter-

søkin/redning vinter C på Sinnes i Rogaland, 3.2-6.2 
 

Veileder-og metodesamling skred, Sunmørsalpene 

(Østra) 10.2-13.2 
 

Region Øst Vinterkurs, Rjukan Fjellstue, 10.2-13.2 

 

Operativ ledelse vinter på Finse 26.2-6.3  

 

Ettersøkingsledelse vinter på Finse 2.3-6.3 

 

Fagkurs skred ved Lyngen, 13.3-20.3  

 

Kurs i ettersøkingsledelse vinter-B på Finse 2.3-6.3 

 

Sentral hjelpekorpskonferanse for hjelpekorpsledere 

20.5-22.5 .  

 

Inntektsmuligheter for lokal-

foreninger/korps 
 

Røde Kors sin samarbeidspartner Ice.net 
(leverandør av mobilt bredbånd) ønsker kon-
takt med lokalforeninger som har egne loka-
ler og som kunne tenke seg å leie ut plass på 
taket til Ice.net sine antenner. Ice.net vil beta-
le leie for denne takplassen, og dette kan 
dermed bli en fin ekstrainntekt. 
 
Interesserte kan henvende seg direkte til  
teknisk direktør: 
Terje Hammer i Ice.net:  
Terje.Hammer@ice.net / 97 04 77 24  

 
 
For mer informasjon om Ice.net se  
http://www.ice.no/private/ 
For spørsmål om samarbeidsavtalen med 
Ice.net kontakt Irene Løken - 

Boka kan kjøpes på www.rodekorsbutikken.no 

” 

mailto:irene.loken@redcross.no
mailto:Terje.Hammer@ice.net
http://www.ice.no/private/


Arnstein Brochs fra Fauske får Frivillighetsprisen for sin årelange innsats for Røde Kors.  

 
Publisert i Saltenposten 16.01.11. Tekst og foto: tor.friberg@saltenposten.no  
 

Arnstein Brochs er daglig leder for Frivillighetssentralen på Fauske, men får Frivillighetsprisen for 2010 på 

grunn av sin innsats for Røde Kors gjennom 41 år på lokalt, regionalt og sentralt plan.  

- Arnstein er en av dem som lever slik han snakker og snakker slik han lever, med tanke på å se verdien av 

og behovet for å stå sammen for å hjelpe hverandre. Ikke minst gjelder dette hans ønske om å bringe videre 

til nye generasjoner det han selv har opplevd som verdifullt gjennom frivillig arbeid, heter det i begrunnel-

sen fra juryen.  

 

Pådriver 

I begrunnelsen vektlegger juryen at Brochs har bidratt utrettelig gjennom fire tiår i Røde Kors, både med 

frivillig arbeid, dugnadsarbeid, som instruktør og flere verv. Han var også hovedpådriver for å bygge korp-

sets nye hytte i Fridalen.  

- Arnstein har vært pådriver for mange saker for Røde Kors og spesielt Hjelpekorpset. Som person har han 

en utrolig høy lojalitet til det han tror på og står for, skriver juryen i sin begrunnelse.  

 

Henges på veggen 

Begge vinnerne ble hyllet med jubel fra salen, mens de selv var nesten målløse.  

- Jeg er veldig takknemlig for prisen, som jeg ikke hadde trodd at jeg skulle få, sier Brochs. Han har nemlig 

ikke noe med selve Frivillighetsprisen å gjøre, selv om han er daglig leder på sentralen.  

- Dette har styret klart å holde hemmelig for meg, så overraskelsen var stor, sier han fornøyd og legger til at 

diplomet skal henges opp i stua. Det skal også Birkelund gjøre.  
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Brochs vant Frivillighetsprisen 
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AKTUELLE AVISUTKLIPP  

BERGENS TIDENDE* 
Gravde seg ned og ringte politiet  

Leteaksjon pågår nå.  

Les saken her.  
 

VARDEN* 
Rykker ut med snøskuteren 

Hvis porsgrunnsfolk får akutte problemer med å komme seg fram i snøføyka, kan Røde Kors rykke ut med snøskuter.  

Les saken her.  
 

AFTENPOSTEN* 
Stor snøskredfare på Vestlandet 

Skumle snøforhold i fjellet i hele Norge. Stor skredfare og stengte veier på Vestlandet mandag.  
Les saken her.  

Ubrukt ambulansebåre gis bort! 
 

Bli med på loddtrekningen 

og send e-post til  

peter.meyer@redcross.no 

innen 10. februar 2011. 

 

Avdeling Nasjonal Beredskap 

og Hjelpekorps har vært heldi-

ge og fått overta en ubrukt am-

bulansebåre fra Internasjonal 

avdeling. Båren er å betrakte 

som ny da den kun har stått på 

lager. Den er anslagsvis 4 år 

gammel. Det medfølger frem-

re og bakre bårefeste men ikke 

gulvplatene og festeboltene til 

disse. I tillegg er det fullt sett 

med sikkerhetsseler og en  

instruksjonsvideo. Båren er 

utstyrt med infusjonsstativ. 

 

Denne båren vil avdelingen gjerne gi bort til et hjelpekorps som har behov.  

Båren gis bort etter loddtrekning og det eneste dere behøver å gjøre er å send en e-post til  

peter.meyer@redcross.no innen 10. februar 2011 og så vil trekningen bli foretatt i avdelingen Nasjonal 

Beredskap og Hjelpekorps. 

 

Det eneste dere må sørge for selv er transport/emballering/forsikring. Sekretariatet har ingen ansvar for 

evt. defekter/mangler eller liknende og vi kan ikke finansiere evt. utbedringer/tilleggsutstyr.  

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Gravde-seg-ned-og-ringte-politiet-1228049.html
http://www.varden.no/nyheter/rykker-ut-med-snoskuteren-1.5936288
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3970769.ece
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Ny leder for FRISKUS 

- Røde Kors friluftslivssatsning for ungdom 13 – 17 år 

Esben Eyde har startet opp som ny leder for 

FRISKUS i januar 2011. FRISKUS skal være 

lokalforeningenes tilbud til ungdom 13 – 17 år 

om friluftslivs- og førstehjelpsopplæring. 
 

 

Esben har bakgrunn fra Forsvaret, og har trener- og fri-

luftslivsutdanning ved Norges idrettshøgskole. I tillegg til 

Forsvaret har han jobbet som idrettspedagog innen medi-

sinsk rehabilitering, deltidsutdanning i friluftsliv ved Nor-

ges idrettshøgskole, fjellsport konsulent i Turistforeningen 

i Oslo, og som pedagogisk leder i naturbarnehage. Til Røde Kors kommer han fra friluftslivsprosjektet 

Miljøløftet i 4H Norge. 

NYE FRISTER OG NYE MULIGHETER FOR Å SØKE MIDLER 

- søknad til anskaffelse av transportutstyr og kompetanseheving  

 

For inneværende år er det avsatt sentrale midler til anskaffelse av transportutstyr og kompetanseheving  

innen transporttjeneste. 

 

Tilskudd  gis til Røde Kors lokalforeninger og lokale råd ved  innkjøp av transportutstyr som er øremerket 

Røde Kors tjeneste.  

 

Nytt av året et at det er anledning til å søke om tilskudd til innkjøp av båt.  

Ved søknad om tilskudd til innkjøp av transportutstyr skal søknadsskjema som er vedlagt infobrevet  

Benyttes, og  det presiseres at alle feltene i skjemaet skal være utfylt med korrekt dokumentasjon.  

Søknader med mangelfulle opplysninger vil bli avvist. 

Når det gjelder søknader til kompetanseheving følger det ikke med noe søknadsskjema. Det holder med en 

generell beskrivelse  av hva slags kompetanseheving det dreier seg om (utrykningskurs, kurs for snøsco-

oter, ATV/BV, førerkortklasser utover klasse B, båtførerbevis og VHF sertifikat) vedlagt nødvendig doku-

mentasjon samt kvitteringer. 

 

Søknadene  fra Røde Kors lokalforeninger og lokale råd sendes distriktet innen 31. mars og videre-

sendes Norges Røde Kors ved avdeling for Nasjonal beredskap og hjelpekorps innen 30. april.  

En ber om at fristene overholdes.  

Nye retningslinjer samt søknadsskjema er vedlagt dette infobrevet.  
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Røde Kors sitt nye intranett, Korsveien, lanseres for aktive medlemmer, mandag 14. 

Februar. Hjelpekorpsportalen vil da komme i ny utgave. 

 

Alle brukere er med på å fylle intranettet med innhold, i disse dager jobber ansatte 

med å legge inn informasjon og målsetningen er at Korsveien skal bli en felles 

kommunikasjonsplattform for hele Røde Kors. 

 

Brukernavnet er medlemsnummeret ditt, uten prefiks slik det har vært på Portalen. Passord 

blir tildelt via SMS eller e-post dersom dette er registret i medlemssystemet. Er du ikke 

registrert i medlemssystemet må du henvende deg til medlem@redcross.no. Innlogging vil  

være mulig fra mandag 14. februar 2011. 

 

På toppmenyen ligger hjelpsiden. Denne siden inneholder nyttige brukermanualer og 

opplæringsvideoer. Det anbefales å bruke denne siden aktivt for å bli kjent med løsningen 

og for å finne løsninger på problemstillinger som kan dukke opp. Det finnes også en 

superbruker på hvert distriktskontor, oversikt over disse, fordelt på distrikt og hovedkontor,  

finnes også på hjelpesiden. 

 

Brukernavnet er medlemsnummeret ditt, uten prefiks slik det har vært på Portalen. Passord 

blir tildelt via SMS eller e-post dersom dette er registret i medlemssystemet. Er du ikke 

registrert i medlemssystemet må du henvende deg til medlem@redcross.no.  

 

Dersom du har spørsmål vennligst ta kontakt med ditt distriktskontor, eller send en e-post til 

Korsveien@redcross.no 

 

 

 

Meld deg som blodgiver på GiBlod.no 

 

I 2010 meldte 20.084 personer seg som blodgivere 

på nettsiden.  

 

Dette er mer enn det dobbelte av 2009. 

 

Damen fra Skien som meldte seg som nummer  

20 000 mottok en flott Røde Kors kopp, t-skjorte, 

caps og en førstehjelpspose som takk. 

 



Side 10 

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2011 

 

Under kurset for hjelpekorps-

medlemmer som skal bruke  

radionettet under ski VM, var 

det en blanding av teori og prak-

tisk bruk av radioterminalene.  

 

Instruktøren fra Østfold holdt 

kurset sammen med  

superbrukere fra Oslo Røde 

Kors Hjelpekorps. De fikk 

mange spørsmål underveis om 

både bruk og virkemåte fra  

deltagerne. 

OSLO RØDE KORS HJELPEKORPS TAR I BRUK NØDNETT 

 

Andre uka i januar startet opplæring av instruktører og hjelpekorpsmedlemmer i Oslo Røde Kors Hjelpe-

korps. Oslo Røde Kors Hjelpekorps er de første brukerne av Nødnett utover nødetatene.  

  

Tekst og foto: Sven Bruun 
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Artikkelen er publisert på dinkom.no 12.1.2011  

Tekst: Lars-Otto Laukvik 

 

Frivillige organisasjoner i redningstjenesten tar i bruk Nødnett 
 

Som første brukere utover nødetatene, tar Oslo Røde Kors Hjelpekorps i bruk Nødnett i disse dager. 
 
De frivillige organisasjonene i Trinn 1 området får utlånt ett hundre terminaler til testbruk i Østfold, 
Akershus, Oslo og Søndre Buskerud.  Terminalene blir fordelt på Norske Redningshunder (25), Norsk Fol-
kehjelp Sanitet (15), Redningsselskapet (20) og Røde Kors Hjelpekorps (40) som nå får muligheten til å 
teste nødnetts funksjonalitet. 
 
Det er utarbeidet fleetmap for de respektive organisasjonene, med flere felles talegrupper på tvers av 
organisasjonene og mot nødetatene og andre nødnettbrukere. Det er også et nytt sambandsreglemet un-
der utarbeidelse. Dette bygger på det felles sambandsreglementet for nødetatene (Nivå1). FORF blir nivå 
2, reglementet for den enkelte organisasjon nivå 3 og distrikts og lokale nivå 4. 
 
Mandag startet opplæringen av superbrukere i Oslo Røde Kors Hjelpekorps og disse skal nå bistå resten av 
brukerne som skal kurses de neste ukene. Kursopplegget er utarbeidet av Arve Hermansen i Østfold Røde 
Kors Hjelpekorps i samarbeid med Arnulf Hansen Østfold Røde Kors Hjelpekorps og Direktoratet for nød-

kommunikasjon.  

 Dette er en pilot på et større kursopplegg for hele FORF, som er utarbeidet av frivillige mannskaper i 

Østfold Røde Kors, med god erfaring fra Nødnett i andre etater. 

 
Røde Kors skal benytte Nødnett under Ski VM i Holmenkollen. Oslo Røde Kors Hjelpekorps har lang tradi-
sjon med sanitetsvakt i Kollen, de har være med hvert eneste år det har vært arrangert renn der siden 
1934. 

 
Med Nødnett har vi nå fått en bedre dekning, klare talekvalitet og ikke minst bedre mulighet til å kom-
munisere mot nødetatene hvis noe alvorlig skulle skje under arrangement, sier operativ leder Lars Sagmo 
i Oslo RKH. 
 
Etter hvert som mannskapene i de andre organisasjonene er ferdig opplært, vil de ta i bruk sitt utstyr. 
Slik at de får erfaringene med samhandling og bruk ved redningsaksjoner og vanlige vaktoppdrag. 
 
De frivillige organisasjonene innen redningstjenesten er samlet under FORF, Frivillige Organisasjoners 
Redningsfaglige Forum, som består av  
Røde Kors Hjelpekorps 
Norsk Folkehjelp Sanitet 
Norske Redningshunder 
Redningsselskapets Sjøredningskorps 
Norske Alpine Redningsgrupper 
Rovernes Beredskapsgruppe 
NAKs Flytjeneste 
Norsk Grotteforbund 

Norsk Radio Relæ Liga 

 

Se mer om FORF på dere hjemmesider FORF.no  

 

http://www.dinkom.no
http://www.forf.no/
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Gratis BARK materiell i Røde Kors butikken! 
Sv lite bestillinger av utvalgt BAR 
K materiell, gis nå ut et visst antall t-skjorter og permer f T-skjorter, 4-6år 
T-skjorter, 12-14 år 
BARK permer 

 
T-skjortene er noe store i størrelsen, så de minste passer fint for 6åringene, mens de største kan  
brukes av ledere. Gi barna en perm hver til å samle fine tegninger og lignende! Bestill via Røde Kors 
butikken. 
 
 

Sentral hjelpekorpskonferanse 
 
Sentral hjelpekorpskonferanse arrangeres av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps på 

Gardermoen 20.-22. mai 2011.  
 

Målgruppen er topplederne i lokale hjelpekorps og d-rådene. Konferansen erstatter 
tidligere års korpsledersamling og d-rådsledersamling. Det er plass til ca 180  

deltakere.  

 
Sett av datoene allerede nå! Invitasjon kommer med infobrevet i februar.  
Disse produktene er nå tilgjengelig uten andre kostnader enn frakt: 

Valg av medlemmer til Landsråd Røde Kors Hjelpekorps 2011-2014 
 
Samtlige lokalråd og distriktsråd i Røde Kors Hjelpekorps anmodes med dette om å sende 
inn forslag på kandidater til Landsråd Røde Kors Hjelpekorps for landsmøteperioden 
2011-2014.  
 
Forslag på kandidater må være Norges Røde Kors Hjelpekorps i hende innen 
onsdag 6. april 2011. 
 
I følge Retningslinjer for valg i Røde Kors består Landsråd Røde Kors Hjelpekorps av 
leder, nestleder og 6 medlemmer med 6 personlige varamedlemmer. Landsrådsleder, 
med nestleder som vara, er automatisk også medlem av Landsstyret. 
 
Fra valgbestemmelsene gjøres spesielt oppmerksom på følgende: 
- Alle kandidatene må tilfredsstille ”Minstekrav til ledere i Røde Kors Hjelpekorps”  
- Kandidater som foreslås skal på forhånd være forespurt og ha sagt seg villig. Dette 
gjelder også ved gjenvalg av kandidater som sitter i landsrådet i inneværende 
periode. 
- Foreslåtte kandidater kan velges til alle verv dersom kandidaten selv ikke har tatt 
forbehold om noe annet (markeres på forslagsskjemaet). 
- Forslagsstilleren bes om å gi relevante opplysninger om kandidaten(e) som foreslås. 
Valgkomiteen forbeholder seg retten til å skaffe ytterligere opplysninger om 
kandidatene. 
 
Forslagskjema og hele brevet om valg av landsråd er vedlagt dette infobrevet.  
I valgbrevet følger blant annet relevante utdrag fra Retningslinjer for valg i Røde Kors, Regelverk for 
Røde Kors Hjelpekorps og Instruks for Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps.  
 
Forslag skal sendes på skjema som er vedlagt infobrevet. Skjema sendes via distriktsrådet, som  
videresender til: 
Norges Røde Kors Hjelpekorps 
Att: Eli Merethe Hageberg 
Pb 1 Grønland 
O133 OSLO 
 
Skjema kan gjerne sendes elektronisk (fra d-rådene) til eli.hageberg@redcross.no. 
Elektronisk versjon av skjema er tilgjengelig på Røde Kors’ nye intranett 
www.korsveien.no som åpner 14.2.2011. 
 
 
Eventuelle spørsmål knyttet til valget kan sendes til eli.hageberg@redcross.no. 
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KURS I VANNREDNING OG ELVEREDNING 

C-KURS 

6. -  8. mai Vannredning Rognevær  
20. -  22. mai  Vannredning  Tjøme  
27. - 29. mai   Vannredning  Fyrisdal  

27. - 29 mai  Elv  Sjoa  

10. -13. juni  Elv  Nord-Norge  
17. -19. juni  Vannredning  Arendal  

15. -17. juli  Elv  Sjoa 
19. - 21. august  Elv  Sjoa 
26. - 28. august  Vannredning  Tjøme 

9. -11. september  Vannredning  Tjøme 
16-18 september  Elv  Sjoa 
23-25 september  Vannredning  Tjøme 

 

B-KURS 

10. - 13. juni  Vannredning  Tjøme 

Pinsehelgen  Vannredning  Karmøy  

17-20 juni  Elv  Sjoa 
11-14 august  Elv  Sjoa 
15-18 september  Elv  Sjoa 

 
Tjøme vil arrangere B-kurs i vannredning i oktober. Kursdato er ikke fastsatt ennå. Se senterets 

nettside for oppdatert informasjon.  

 

A-KURS  

Sjoa vil gjennomføre A-Kurs Elv i sommer. 

 

For mer informasjon se ressurssentrenes nettsider:  
www.sjoa-elv.no  

www.karmoyrk.no  
www.tjomerkh.no  
 

 
Merk: Alle C-kurs som Sjoa arrangerer kan flyttes fra Sjoa og ut til eget distrikt. Dette forutsetter 
at lokalt korps eller D-råd bistår oss noe når det gjelder påmelding og praktisk gjennomføring av 

kurset. B og A kurs arrangert av Sjoa, holdes på Sjoa med instruktør fra Rescue 3 Norge.  
 

http://www.sjoa-elv.no
http://www.karmoyrk.no
http://www.tjomerkh.no
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Antall personer assistert og mannskap involvert  

pr 31. desember  

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2011 

Aksjonsrapportering 
pr. 31. desember 

Fullstendig aksjonsoversikt for Røde Kors Hjelpekorps 2010 er vedlagt  

infobrevet. I aksjonsoversikten er blant annet aksjonene kategorisert etter  

distrikt og oppdragstyper. Det er totalt 18 slides i presentasjonen.  
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 Neste nummer av infobrev Røde Kors Hjelpekorps kommer 15. februar. 

 

Innlegg, reportasjer, info om kurs med mer mottas med takk!  
Sendes innen 10. februar 2011:  

hjelpekorps@hjelpekorps.no (videresendes til Martin Nilsen) 

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2011 


