
Til alle hyttefolkene i Hedalsfjellet 
                                                                                 
 

 
 
Hedalen Røde Kors Hjelpekorps vil med dette brevet takke for alle frivillige bidrag vi fikk til 
driften vår forrige sesong. Vi setter også stor pris på at dere benytter dere av 
pantekontainerne.  
 
Vi har også i år lagt ved en bankgiro, men det er helt frivillig å bruke denne. Det koster en del 
å holde et tilfredsstillende helårsberedskap, og vi prøver å fornye oss med utstyr når 
økonomien tillater dette. 
 
2020 har vært et spesielt år for oss alle, Covid-19 kom til Norge og verden, og vi har måttet 
forholde oss til hytteforbud og strenge retningslinjer. Påsken ble ikke som vi hadde håpet, 
men vi satser på en bedre påske i 2021.  
 
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 i fjor noen syketransporter med snøscooter, og det er fortsatt behov for Røde Kors i 
fjellet. Det er mange hytter på fjellet, og hyttemarkedet er i vekst.  
 
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.  
 
 
Se mer info på baksiden av arket. 
 

Frivillig støtte til driften av 

Hedalen Røde Kors Hjelpekorps 
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