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I beredskap for trygg 
ferdsel i skjærgården

Sjøredningstjenesten til Røde Kors er i beredskap langs hele Vestfoldkysten. 
Du kan lese mer om hvordan Røde Kors har organisert beredskapen på sjøen i 
sommer på side 4 og 5.

Foto: Tom Backe

Gi panten til 
Røde Kors

Spill PANTO



Sommeren står for døren og da er det mange Vest-
foldinger som gleder seg til å legge ut på båttur i 
skjærgården. Når båttrafikken øker styrker også Røde 
Kors sin beredskap på sjøen. Dette er et av emnene vi 
berører i denne utgaven av Røde Kors Aktuelt hvor det 
gjennomgående temaet er livredning i videste forstand. 
Derfor har vi også en artikkel om hva du bør gjøre hvis 
du kommer til en trafikkulykke, samt en reportasje om 
småbarnsforeldre som lærer førstehjelp. 

Dessverre er det en kjennsgjerning at stadig flere barn 
og unge sliter med depresjoner og har tunge tanker. I 
artikkelen om «Kors på halsen», Røde Kors’ samtaletil-
bud for barn og unge, kan du lese om at en økende 
andel av de 19 000 unge som tok kontakt med «Kors 
på halsen» i fjor hadde selvmordstanker og spørsmål 

om selvskading. Å snakke med trygge voksne kan få de 
unge på andre tanker. Derfor fyller «Kors på halsen» en 
rolle som livreddere i en litt annen betydning enn hva 
vi kanskje tenker på til vanlig og er et godt eksempel på 
det mangfoldige humanitære arbeidet som Røde Kors 
driver.

Totalt i Vestfold har Røde Kors nå rundt 6 500 
medlemmer. Nesten 2 300 av dem er aktive Røde 
Kors-medlemmer som utfører mange hundre timer 
med gratis frivillig arbeid hver eneste dag. Uten denne 
frivilligheten hadde ikke Røde Kors hatt mulighet til å 
gjennomføre oppgavene sine. Derfor retter jeg en stor 
takk til alle frivillige. Det står stor respekt av innsatsen 
deres!

Selv om Røde Kors baserer virksomheten på frivil-
lighet, trengs det allikevel penger både til drift og til å 
finansiere investeringer i utstyr og materiell. Vi er veldig 
glade for at stadig flere gir sitt bidrag til Røde Kors når 
de panter flasker og trykker på PANTO-knappen, og jeg 
oppfordrer alle som leser denne avisen om å trykke på 
den «riktige» knappen neste gang. For hver enkelt av 
oss er det kanskje ikke snakk om så store beløp, men for 
Røde Kors er dette en viktig finansieringskilde – så tusen 
takk til deg som bruker PANTO. 

Jeg vil også takke alle dere som på en eller annen måte 
bidrar med direkte økonomisk støtte til Røde Kors. 
Dere støtter en god sak og hjelper oss å utføre viktig 
humanitært arbeid. 

Til slutt vil jeg ønske alle våre lesere en riktig god og 
trygg sommer enten den feires i Vestfold, i andre deler 
av Norge eller utenlands. La oss sammen gjøre Vestfold 
og verden til et varmere samfunn gjennom å støtte 
Røde Kors.

Reidar Falkensten, 
fylkesleder i Vestfold Røde Kors
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Vil du bli instruktør/kursholder? Vi trenger deg i Vestfold Røde Kors!
Røde Kors i Vestfold er på jakt etter deg som har lyst til 
å ha undervisning som din frivillige aktivitet. Vi trenger 
den gode instruktøren/kursholderen som kan hjelpe 
oss med å skolere våre frivillige.

Vi søker personer som har stor interesse for opplæring, 
og kunne tenke seg å undervise i enkelte temaer i 
større kurs i Røde Kors. Du må gjerne ha erfaring med 
undervisning.

For å bli instruktør/kursholder må du gjennom et in-
struktørkurs. Du vil få god opplæring og verktøyene 

du trenger for å planlegge og gjennomføre kurs og 
leksjoner i Røde Kors.

Røde Kors ønsker å sikre kvalitet, og i de to helgene 
instruktørkurset går over vil alle også få tilbud om 
grunnpakken som består av “Psykososialt førstehjelp”, 
“Norsk Grunnkurs i førstehjelp” og det nettbaserte  
“Introduksjon til Røde Kors”. Første mulighet for kurs er 
7-9 og 21-23 september. Passer ikke disse helgene vil 
det komme nye muligheter senere. Frist for påmelding 
til september-kurset er 1. juli.

Er du interessert og ønsker mer informasjon? Kontakt da:
Hilde Solberg
E-post: hilde.solberg@redcross.no 
Mobil: 905 85 626
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- Vi fikk oss mange tankevekkere, for 
det er mye som kan skje når små barn 
utforsker verden, derfor var det greit å 
snakke om og å lære litt mer om disse 
tingene, sier Birgit Nyen. Hun, venninnen 
Kaja Vinje Larsen, og barna deres på 
henholdsvis seks og ni måneder deltok 
på temadagen i førstehjelp som ble 
arrangert begynnelsen av mars.

Anna Kind som er leder i Sande Røde 
Kors forteller at de trodde de var litt sent 
ute med å gjøre arrangementet kjent, og 
fryktet lavt deltakertall:
- Men det spredte seg til noen barsel-
grupper, og da kom påmeldingene raskt. 
På selve dagen var det 13 voksne som 
deltok og det er vi godt fornøyd med. 
Alle hadde med seg barn og totalt sett 
var nok denne gruppestørrelsen veldig 
passe også i forhold til de lokalene vi 
brukte, forteller hun. 

Barn er raskere enn du tror
Målgruppen for temadagen var foreldre 
med barn i alderen fra nyfødte til seks år. 
Mødrene som deltok fikk prøve hjerte- 
og lungeredning på spedbarnsdukker 
og litt større dukker. De snakket også om 
hvordan foreldre skal opptre hvis barna 
kaster opp, får diaré eller feberkramper.

- Dette var et veldig bra initiativ, sier 
Birgit. Hun og Kaja valgte å delta både 
for å friske opp kunnskapene sine, men 
også for å lære mer.
- Vi hadde aldri prøvd hjerte- og lunge-
redning på så små dukker før, så det var 
det greit å få prøve. Vi lærte en del nye 
ting også. For eksempel visste vi ikke 

at man skulle legge munnen over både 
nese og munn på spedbarn ved munn-
til-munn-metoden på så små barn. Vi 
lærte også andre nyttige ting som at hvis 
barn svelger piller eller planter, så bør de 
opp igjen, mens alt annet, eksempelvis 
kjemikalier, ikke skal opp igjen. Da er det 
beste å gi barna melkeprodukter som 
nøytraliserer. Det er heller aldri feil å ringe 
1-1-3 for å få hjelp eller svar på spørsmål 
hvis det oppstår en alvorlig hendelse. 
I det hele tatt var dagen veldig praktisk 
rettet mot hverdagslige ting som kan 
oppstå raskt. Barn er mye raskere enn du 
tror, og da er det fort gjort at noe skjer i 
et ubevoktet øyeblikk, sier venninnene.

Småting du kanskje ikke tenker over
Det var Cecilie Solem fra Tønsberg Røde 
Kors som var instruktør på temadagen i 
Sande. Hun forteller:
- Et hus inneholder mange ting som vi 
har behov for i hverdagen, men som 
kan være til skade for barna våre. Derfor 
syns vi det var riktig å rette fokuset 
mot helt praktiske og hverdagslige 
ting som vi kanskje ikke tenker så mye 

på at kan utgjøre en fare i hverdagen. 
Hvordan er vannkokere og kaffekanner 
plassert? Står de sånn til at et barn kan 
få tak i dem og velte dem over seg? Og 
hva med vaskemidler, såpe og klokke- 
batterier? Er slike ting plassert på en fors-
varlig måte, eller kan barn få tak i dem 
og bli forgiftet? Og hva skal du da gjøre? 
Eller hvis du har tatt en hodepinetablett. 
Husker du å legge tablettbrettet på et 
sted hvor barna ikke kommer til dem? 
Det er mange slike enkle tiltak som både 
kan bidra til å hindre småulykker, men i 
ytterste konsekvens også bidra til å redde 
liv, som vi tok opp på denne temadagen, 
forklarer instruktøren. 

Gode tilbakemeldinger
- Tilbakemeldingene som jeg fikk var at 
deltakerne syns det var veldig lærerikt å 
delta. Mange av dem håpet på at det ville 
bli arrangert en slik dag til, men da for 
pappaene, for de bør også kunne dette, 
sier Kind og får støtte av Solem:
- Da vi evaluerte dagen var det tydelig 
at deltakerne synes det er smart å vie 
disse tingene oppmerksomhet og 
å få mulighet til å friske opp første-
hjelpskunnskapene sine. I Røde Kors 
arrangerer vi denne typen temadager 
på bestilling, så det er bare å ta kontakt 
med oss, så kan vi skreddersy tilsvarende 
temadager for andre som måtte ønske 
det, avslutter Solem.   

Tekst: Tom Backe
Foto: Tom Backe og Ellen Dahlin Madsen

Småbarnsforeldre bør 
kunne førstehjelp
I mars arrangerte Sande Røde Kors og frivillighetssentralen temadag for foreldre med 
små barn. En lærerik dag som ble en vekker for de som deltok.

Førstehjelp i 
barnehagen

«Henry – førstehjelp for barnehage-
barn» er en del av Norges Røde Kors 
sin Førstehjelpsstrategi. Røde Kors 
ser på barna som en flott samar-
beidspartner til å få førstehjelp ut til 
befolkningen.

Uheldige Henry
Takket være økonomisk støtte fra 
Gjensidigestiftelsen blir læringsop-
plegget rundt Henry delt ut som 
gave til barnehagene. Sammen 
med Henry følger en liten sekk med 
plaster, og en folder i plakatformat 
med forskjellige scenarioer de 
voksne kan diskutere med barna, 
og en USB minnepinne med 
Henrymusikk og illustrasjoner av 
Henry sine uhell. Henry har fått flis i 
fingeren - eller har satt noe i halsen. 
Hva kan barna bidra med? Jo, det 
kan de lære av Henry!
Opplegget krever ingen opplæring 
av de voksne på forhånd, men gir 
barna en tidlig bevissthet om at 
de kan hjelpe dersom små og store 
situasjoner skulle oppstå.

På denne måten kan personalet i 
barnehagen legge inn førstehjelp 
som en del av det pedagogiske 
opplegget i barnehagen.

Målet med prosjektet
Målsetningen til Røde Kors med 
Henryprosjektet, er å øke barns 
bevissthet om, kjennskap til og 
interesse for førstehjelp. Samtidig 
som det handler om å utvikle 
omsorgsevne, ansvar og hjelpevilje 
og spre kjennskap til Røde Kors’ 
kjerneverdier som humanitet og 
nøytralitet.

«Henry – førstehjelp for 
barnehagebarn» er et 
læringsopplegg for bruk 
i barnehager. Læringsop-
plegget er utviklet med 
tanke på de eldste barna i 
barnehagen, aldersgrup-
pen 3 – 6 år.

Foto: Røde Kors 

 Vi fikk oss mange tankevekkere, for det er mye som kan skje når små barn utforsker verden, derfor var det greit å snakke om og 
å lære litt mer om disse tingene, sier fra venstre Kaja Vinje Larsen med sønnen Alexander og Birgit Nyen med datteren Astrid.



Sandefjord Røde Kors
Røde Kors i Sandefjord har drevet sjøred-
ningstjeneste i mer enn 30 år, men i juni 
2017 startet på mange måter en ny æra 
for sjøredningstjenesten i Sandefjord. 
Da fikk de en ny båt, en redningsskøyte 
på 40 fot med skrog i aluminium og to 
kraftige Volvomotorer under dekk. Båten 
har maksfart på 38 knop, og gir en veldig 
god aksjonsradius. 

- Jeg pleier å si at vi tar oppdrag de 
stedene der hovedredningssentralen 
sender oss, sier Kjell Atle Kjønnø som er 
båtleder og leder for Sandefjord Røde 
Kors.

- Med Redningsselskapets rednings-
skøyte i Stavern og Røde Kors-båten på 
Tjøme er det stort sett området mellom 
Tønsberg Tønne og Larvik som er vårt 
område, men vi overlapper hverandre når 
det er nødvendig, fortsetter han.

Båten har alt av nødvendig førstehjelps-
utstyr og samme type hjertestarter som 
ambulansene har. Den er også utstyrt 
med varmesøkende kamera for søk og 
redning. Til brannberedskap har båten 
brannpumper og skumutstyr, i tillegg 
er den godkjent for slep, noe som ikke 
gjelder alle andre av Røde Kors sine båter. 

Sesongen starter gjerne til påske, og varer 
til hummersesongen er ferdig i november. 

- Men båten ligger ute hele året, så vi 
klarer stort sett å rykke ut på en halvtimes 
varsel om vinteren også. Derfor kan vi for 
eksempel stille opp på leteaksjoner hele 
året, sier Kjønnø. 

Primærberedskapen er å kunne rykke 
ut på fem minutter i alle helger og om 
sommeren. Da er de frivillige mann-
skapene stasjonert på basen på Torøya. I 
ukedagene ellers i året og i vinterhalvåret, 
er beredskapen på cirka 30 minutter og 
da baserer sjøredningstjenesten seg på 
hjemmevakter.

Det er rundt 30 frivillige som er involvert 
i sjøredningstjenesten og fem av dem er 
båtførere.

- Mitt inntrykk er at Vestfoldingene stort 
sett er ganske flinke på sjøen. Mange av 

oss er vokst opp med båt, noe som gir 
god erfaring. Vi ser imidlertid at båtene 
stadig blir større og går raskere. Det kan 
by på utfordringer for enkelte. Mitt tips 
for en trygg sommer er å bruke vest, 
bruke hodet og ta det litt med ro. Det er 
ingen vits i å stresse når man er på sjøen, 
tar man det med ro og tenker seg litt om, 
så går det som regel fint, sier Kjønnø.  

Horten Røde Kors
Sjøredningstjenesten i Horten ble startet 
opp i 2006, og siden den gang har Horten 
Røde Kors drevet sjøredning med flere 
ulike båter. I dag operer de med en finsk 
båt av typen Targa 31.

- Båten vi bruker er en røff arbeidsbåt som 
hadde vært politibåt i Molde da vi kjøpte 
den i 2014. Det er en god og solid båt 
som tåler ganske mye sjø, sier Per Arne 
Tønnesen som er fagleder båt i Horten 
Røde Kors Hjelpekorps.

Sjøredningstjenesten i Horten er i 
beredskap hele året og baserer seg på 
hjemmevaktordning. Reaksjonstiden for 
oppdrag er 20 minutter om sommeren og 
en halvtime om vinteren.

- Vi har oppdrag langs kysten her i 
Vestfold, men tar også oppdrag i området 
fra Strømtangen fyr utenfor Fredrikstad i 
syd, og nordover langs Østfoldkysten 
nesten til Oscarsborg og i Sandebukta. 
Faktisk har vi flere oppdrag på Østfold-
siden enn vi har i Vestfold. Turen til Strøm-
tangen tar cirka en time, mens vi kanskje 
bruker en halvtimes tid til for eksempel 
Son, fortsetter han.

Horten Røde Kors har en rekke forskjellige 
oppdrag. De driver med buksering og as-
sisterer båter som trenger hjelp enten det 
er tekniske problemer eller de har gått 
tomme for drivstoff. 

- Vi har hatt noen ambulanseoppdrag der 
vi for eksempel har hentet inn pasienter 
fra øyer, vi har også deltatt på ulike typer 
søk. Noen av oppdragene har vært søk 
etter folk som har fisket om vinteren, 
eller etter savnede personer der vi har 
søkt med båten fra sjøen og mannskaper 
på land har søkt langs kysten. Antallet 
oppdrag varierer etter sesong, og mens 
det kan være flere oppdrag hver dag om 

sommeren, kan vi ha lengre perioder 
uten noen oppdrag i det hele tatt om 
vinteren. Men i snitt over året har vi cirka 
ett oppdrag per uke, forklarer Tønnesen.
I dag er det syv personer som er tilknyttet 
Røde Kors-båten i Horten, men de skulle 
gjerne vært flere.

- Det kan være tøft å opprettholde bered-
skapen med såpass få frivillige, så hvis 
noen av de som leser dette er interessert 
i å hjelpe oss, er det bare å ta kontakt, sier 
faglederen i Horten Røde Kors. 

Svelvik Røde Kors
Røde Kors i Svelvik har en 25 fots RIB som 
er godt utstyrt for redningsoppdrag og 
har båtplass i sentrum av Svelvik. Tidligere 
hadde Svelvik Røde Kors fem vaktlag som 
bemannet båten og sørget for at den 
kunne rykke ut med en responstid på 20 
minutter om sommeren. 

- Dessverre har interessen rundt båten 
sunket noe, og derfor har vi ikke noen fast 
vaktordning lenger. Vi rykker fortsatt ut 
på oppdrag, men når vi får en telefon må 
vi ringe rundt og finne 
mannskap som kan 
bemanne båten fra 
gang til gang. Det er 
litt synd, for vi ønsker 
å ha et sjørednings- 
tilbud som er mer 
forutsigbart enn dette, 
sier Rune Grøneng 
som er operativ leder 
i Svelvik Røde Kors.

Røde Kors-båten i Svelvik har en aksjons-
radius som omfatter hele Drammens-
fjorden, Sandebukta og kysten sørover 
til Holmestrand og nedover mot Horten, 
samt langs Hurumlandet til Tofte, Filtvedt 
og i retning Drøbak. 

- Vi har hatt alle typer oppdrag som brann, 
søkeoppdrag, drukningsulykker og vi har 
hjulpet båter som har havarert eller gått 
på land. I noen tilfeller har vi også hatt 
oppdrag langt unna, som i forbindelse 
med 22. juli på Utøya da vi fraktet båten 
opp til Tyrifjorden på tilhenger, forsetter 
Grøneng.

- Nå håper vi at flere vil fatte interesse for 
denne aktiviteten og at de melder seg for 

å delta som frivillig mannskap på Røde 
Kors-båten. For dette er en tjeneste som 
både er meningsfull, artig å være med på 
og ikke minst veldig viktig, sier han. 

Lardal Røde Kors
Røde Kors-båten i Lardal er en 20 fots RIB 
som står på henger og er klar for oppdrag 
der det er behov. 

- Denne båten har vi både brukt på sjøen, 
på elver og i skogsvann. Bare det er vei 
frem til vannet eller elva er vi klare for 
innsats nærmest hvor som helst, sier Anita 
Elgen som er leder i Lardal Røde Kors.

Siden Røde Kors-båten i Lardal er forhold-
svis liten og står på henger, egner den 
seg for mange typer oppdrag og er svært 
fleksibel. 

- Det gjør at nedslagsfeltet for denne 
båten er mye større enn man kanskje 
skulle tro. Vi blir kalt ut til oppdrag over 
hele Østlandet og har hatt oppdrag langs 
store deler av Lågen opp til Kongsberg. 
Vi har også hatt oppdrag i Drammens-

elva, langs kysten og 
faktisk ble vi også kalt 
ut til Sørlandet ved en 
anledning, fortsetter 
Elgen.

Båten går på svært 
grunt vann, men i 
farvann der det for 
eksempel må foretas 
søk på ekstra grunt 
vann har Lardal Røde 

Kors fra tid til annen også hatt med over-
flatesvømmere som svømmer inn i evjer 
og søker på steder hvor heller ikke denne 
båten kan gå.

Sjøredningstjenesten i Lardal inngår som 
en naturlig del av hjelpekorpsbered-
skapen og baserer seg på en ordning med 
hjemmevakter.

- Stort sett vil vi kunne rykke ut med en 
responstid på en time. Da rekker vi også 
å ta med det ekstrautstyret vi trenger 
tilpasset det enkelte oppdrag, sier hun.
- Vi er klare for innsats hele sommeren 
og hvis flere er interessert i å bidra med 
denne typen frivillig arbeid er det bare å 
ta kontakt med oss, sier Elgen.
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Røde Kors er i beredskap for deg        i Vestfoldskjærgården 

Sommeren står for døren og igjen er det duket for en ny båtsesong langs solkysten vår. Rekreasjonen og gleden som båtlivet fører 
med seg gjør at mange lengter etter sommeren. Men dersom uhellet skulle være ute i sommer kan det være greit å vite at Røde 
Kors er i beredskap langs hele Vestfoldkysten og klare til å rykke ut for å hjelpe.

”
            - Vi har hatt 
alle typer oppdrag 
som brann, 
søkeoppdrag, 
drukningsulykker
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Røde Kors er i beredskap for deg        i Vestfoldskjærgården 
Tjøme og Hvasser Røde Kors
I år er det fjerde sesongen som den 
nåværende Røde Kors-båten til Tjøme og 
Hvasser Røde Kors er i beredskap. Båten 
var en gave fra DNV GL, som tidligere 
het Norske Veritas, derfor fikk Røde Kors-
båten på Tjøme navnet RC Veritas da den 
ble døpt sommeren 2014. 

Tjøme og Hvasser Røde Kors har Ferje-
odden i Vrengensundet som base.
Frivilligheten rundt Røde Kors-båten 
består av fire vaktlag: 
- Fra og med påsken og i alle helger frem 
til sommerferien er basen på Ferjeodden 
bemannet 24 timer i døgnet. Det samme 
er den om sommeren og i helgene til 
hummersesongen er over i begyn-
nelsen av desember, sier korpsleder i 
Tjøme og Hvasser Røde Kors Hjelpe-
korps, Egill Elvestad. 

- I periodene der vi bor på Ferjeodden 
har vi fem minutters beredskap, noe som 
i realiteten betyr at vi rykker ut med en 
gang det er behov for det, forteller han. 
Når basen ikke er bemannet baserer 
vaktordningen seg på hjemmevakt, 
men allikevel er beredskapen bare på 
30 minutter.

Med sine 44 fot er Røde Kors-båten på 
Tjøme den største av Røde Kors’ båter i 
Vestfold. Med topphastighet på 42 knop 
er også rekkevidden stor:

- Vi har nesten vært i Danmark på 
oppdrag, det sier litt om mulighetene 
vi har, men slike oppdrag hører ikke til 
normalen. Som regel tilkalles vi dit det 
er behov for det og vi har hatt oppdrag 
så langt nord som til Jeløya, sørover 
langs Østfoldkysten, og i skjærgården 

langs Vestfoldkysten.  

I et normalår har gjerne Røde Kors-båten 
på Tjøme 150 oppdrag av alle typer:
- Da snakker vi om alt fra grunnstøtinger, 
motorstopp, medisinske oppdrag og 
forskjellige typer ulykker. I tillegg til 
medisinsk utstyr tilsvarende det som er 
i en ambulanse har vi også skumanlegg, 
brannpumpe som også kan brukes som 
lensepumpe og brannkanon ombord. 
Så vi er også en viktig ressurs når det 
brenner, sier Elvestad.  

- Området som vi opererer i er den 
travleste skjærgården i hele Norge, og 
i det perspektivet syns jeg at båtfolket 
stort sett er ganske flinke på sjøen. Men 
mange er litt for opptatt av duppedit-
tene sine og ser mer ned på skjermene 
enn på hva som foregår i omgivelsene og 

da hender det at de går på grunn, ikke til 
tross for, men på grunn av teknikken som 
egentlig skulle hjulpet dem. 

- Tipset mitt for en hyggelig sommer 
på sjøen er at folk viser sjøvett, bruker 
flytevest, holder seg unna alkohol mens 
de kjører båt og at de kontakter Kyst-
radioen hvis de trenger hjelp på sjøen. 
De som ikke har VHF kan bruke mobilen 
og ringe Kystradioen på 120. Vi er her 
for å hjelpe, og husk at det er mye bedre 
å be om hjelp én gang for mye enn én 
gang for lite hvis du er i tvil, oppfordrer 
Elvestad til slutt.   

Røde Kors Båten Horten

Targa 31

1999

31

33 knop

Kartplotter, ekkolodd, radar, VHF, 
AIS, blålys med sirene, nødnett, 
førstehjelpsutstyr, oksygen, båre, 
hjertestarter. Slepeutstyr, Brann-/
lensepumpe, søkelys, rednings-
grind, redningsmannsdrakt

RC Veritas

Flying Fish

2014

44

42 knop

Røde Kors Båten Svelvik 

Ballistic 780

2011

25 

45 knop

Ekkolodd, kartplotter, radar, VHF, 
AIS, blålys, nødnett, førstehjelp-
sutstyr, båre, varmesøkende 
kamera, diverse lyskastere.

Røde Kors Båten Lardal 

Rubberduck

2000

20

38 knop

Førstehjelpsutstyr, hjertestarter, 
navigasjonsutstyr og GPS, 
backboard, krok, årer og blålys. I 
tillegg tar de med spesialutstyr i 
forhold til hva slags oppdrag de 
skal ut på.  

RC Jotun 

Flying Fish

2017

40

38 knop

Ekkolodd, kartplotter, radar, 
kommunikasjonsutstyr, AIS, 
blålys med sirene, redningsnett, 
førstehjelpsutstyr, oksygen, 
hjertestarter, skumanlegg, 
brannpumpe, varmesøkende 
kamera og båreplasser.

Navn:

Type:

Byggeår: 

Antall fot:

Toppfart:

Utstyr:

Navn:

Type:

Byggeår: 

Antall fot:

Toppfart:

Utstyr:

Navn:

Type:

Byggeår: 

Antall fot:

Toppfart:

Utstyr:

Navn:

Type:

Byggeår: 

Antall fot:

Toppfart:

Utstyr:

Navn:

Type:

Byggeår: 

Antall fot:

Toppfart:

Utstyr:

Røde Kors-båten i Horten

Røde Kors-båten i Lardal Røde Kors-båten i Sandefjord

Røde Kors-båten i Svelvik

Røde Kors-båten 
på Tjøme

Ekkolodd, kartplotter, radar, radiopeiler,  
kommunikasjonsutstyr, AIS, Lokus, blålys 
med sirene, redningsutstyr for eget personell, 
lineskyter, slepekrok med line, redningsnett, 
førstehjelpsutstyr, oksygen, hjertestarter LP15,  
skumanlegg, brann-pumpe med kanon, 
varmesøkende kamera og båreplass.

Tekst: Tom Backe
Foto: Røde Kors
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Menneskekroppen er konstruert for å 
tåle en viss energi, i form av slag, støt, 
fall og lignende. Men vi tåler ikke mye. 
I en trafikkulykke blir kroppen utsatt for 
3 bråstopp som hver for seg kan påføre 
kraftige og farlige støt mot kroppen. Først 
bråstopper bilen. Så fortsetter kroppen 
til den bråstopper inne i bilen. Deretter 
fortsetter organene inne i kroppen, til de 
bråstopper. Synlige skader er vanlig, men 
ofte sitter de alvorligste skadene inne i 
kroppen. Det betyr at pasienten kan ha 
alvorlige skader, selv om det ikke synes 
så godt.

Vis ansvar, skaff oversikt og varsle
Hvis du er førstemann på skadestedet, 
må du ta ansvar. Hvis det har kommet 
andre før deg, ikke nøl med å ta ledelsen 
dersom ingen andre har gjort det. 
Ethvert skadested må ha en leder som 
tar ansvar og sørger for at ting blir gjort. 
Gi korte, men tydelige beskjeder. Vær 
bestemt. Husk, det er lov å være redd 
og usikker. Du må skaffe deg en oversikt. 
Hvor mange biler er involvert? Hvilken 
fartsgrense er det på stedet? Hvor mange 
pasienter er det? Hvor mange er ikke 

våkne? Sitter noen fastklemt? Ikke bruk 
for lang tid på dette, men prøv å være 
effektiv. Ring så 1-1-3.  
Dersom dere er flere 
på stedet, kan noen  
andre ringe, mens 
du skaffer deg en 
oversikt. Husk at 
1-1-3 må få denne 
oversikten av deg, 
slik at de kan sende 
nødvendig hjelp som er skalert etter  
behovet.

Ulike typer biler involvert i ulykker
Moderne biler er laget med såkalte 
deformasjonssoner. Det betyr at deler 
av bilen tar opp energi for å begrense 
skadene på de som sitter inne i bilen. 
Derfor kan bilene se svært skadet ut, 
samtidig som det er godt håp for dem 
som sitter inni. Hvis airbag har blitt utløst 
vil det ofte være litt røyk i kupeen på 
bilen. Denne røyken er lys grå og lukter 
litt krutt. Dette kan noen ganger tolkes 
som om bilen brenner, uten at den nød-
vendigvis gjør det. Er du i tvil, tolk det 
som om det brenner. 

Det vil samle seg mange skuelystne, og 
når det er nok folk til å hjelpe til, bør 

skuelystne bes om å 
holde seg på avstand. 
Det vil ofte komme 
brannbiler på stedet, 
for å slukke brann og 
for å hjelpe ut folk som 
kanskje sitter fastklemt 
i bilen, osv. Brann-                                                                                     
bilene trenger mye 

plass. Om mulig, sørg for at det er 
ledig plass ca. 30 meter på hver side av 
ulykkesstedet. 

Når du kommer til en kø etter en trafikk-
ulykke, ikke bryt ut av køen for å snu. 
Det er gjerne utrykningskjøretøyer på 
vei i motsatt kjørefelt. Hvis du snur og 
kjører tilbake, kan du skape nye farlige 
situasjoner, samt hindre de som er på 
vei for å hjelpe. Forhold deg rolig, og bli 
sittende i bilen.

Sikre skadestedet
Vær synlig selv, bruk alltid refleksvest, 
din egen eller en du finner i bilene på  
stedet. Sett ut varseltrekant, ca 150 

meter fra ulykkesstedet. Ikke sett den 
midt i en sving. Sett varseltrekanten midt 
i kjørebanen. Hvis mulig, sett noen til å 
fysisk stoppe trafikken. Bruk nødblink. 
Skru av tenningen i ulykkesbilene. Har 
du eller andre brannslukkingsapparat, 
sett det ved ulykkesbilene i tilfelle 
brann. Det er ikke brannforebyggende å 
bruke slukningsapparatet inne i motor-
rommet på bilene. Pulver virker kun når 
det brenner. 

•	 Sett fram varseltrekant og slå på 
varselblinkere

•	 Sørg for at ikke flere blir involvert i 
ulykken

•	 Bring de skadede i sikkerhet dersom 
fare for brann/eksplosjon

•	 Støtt opp kjøretøy som kan velte

Varsling av hendelser til 1-1-3
I Norge har vi tre nød- sentraler; 1-1-0 
Brann, 1-1-2 Politi og 1-1-3 Medisinsk 
Nødtelefon (ambulanse). Ved en 
trafikk- ulykke vil som oftest alle disse 
nødetatene rykke ut. Gi en nøyaktig 
beskrivelse av situasjonen og eventuelt 

Hva gjør du om du kommer          ut for en trafikkulykke?

Sjansen for at du kommer ut for en trafikkulykke er stor. Enten som forbipasserende, førstemann på skadested eller som involvert. 
I 2016 omkom 135 mennesker i trafikkulykker i Norge, og flere hundre ble hardt skadet. Det er mye du kan gjøre for å bidra til at 
flere overlever og at alvorlig skade reduseres, hvis du plutselig kommer til en trafikkulykke. 

Hvis du er førstemann til et skadested stiller du mye sterkere rustet hvis du har lært grunnleggende førstehjelp og hjerte- og lungeredning.

”
             -Hvis du er 
førstemann på 
skadestedet, 
må du ta ansvar.



hvor mange personer som er involvert, 
slik at riktige type og antall ressurser blir 
sendt til ulykken. 

Sett mobiltelefonen din på høyttaler og 
følg disse prinsippene når du varsler:

•	 Behold roen

•	 Hvem ringer

•	 Hvor ringer du fra

•	 Hva har skjedd.

Førstehjelp
Få oversikt over situasjonen og tilkall 
hjelp. Hold nysgjerrige personer unna. 
Tenk på din egen sikkerhet før du redder 
noen andre. Organiser arbeidet og fordel 
oppgaver.

De første minuttene er avgjørende 
for hvordan det kommer til å gå med 
pasienten. Derfor er det viktig at du under- 
søker pasienten systematisk, ringer etter 
hjelp og iverksetter nødvendige liv- 
reddende tiltak. 

Få raskt oversikt på følgende:

•	 Hva har skjedd?

•	 Er pasienten våken?

•	 Puster han normalt?

•	 Hvordan er huden? 

Pasienter som er bevisstløse må ha frie 
luftveier. Gi frie luftveier på en skånsom 

måte. Ikke bøy hodet bakover, men rett 
det opp slik at pasienten ser rett frem. 
Trekk kjeven fremover og lag underbitt. 
Sjekk om pasienten puster. Hvis mulig, 
må du holde hodet til pasienten helt 
til ambulansepersonellet sier at du kan 
slippe. Unngå å flytte på pasientene 
hvis det er mulig. Om pasienten ikke 
puster, må han ut av bilen og HLR må 
startes. Stans eventuelle blødninger, og 
sørg for å holde pasientene varme.

Gi livreddende førstehjelp

•	 Se til at alle puster - hold frie luftveier

•	 Stans blødninger

•	 Velg riktig leie

•	 Eventuelt start gjenoppliving

Varmetap og generell nedkjøling er en 
stor risiko ved trafikkulykker. Nedkjøling 
er ikke bra for pasienter som er skadet 
og har indre- og/ eller ytre blødninger, 
da dette kan føre til en økt blødnings-
tendens. Samtidig bruker kroppen mye 
energi på å holde kjernetemperatur 
oppe, noe som fører til økt blodsirkula-
sjon, høyere blodtrykk som øker blød-
ningsrisikoen. Hold pasientene varme 
ved å bruke for eksempel ulltepper, 
varmefolie, klær eller lignende.
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Hva gjør du om du kommer          ut for en trafikkulykke?

Tekst og foto: Røde Kors

Besøkstjenesten er den største omsorgsaktiviteten i Røde Kors. Besøkstjenesten utfører besøk i private hjem, på 
institusjoner og arrangerer turer og utflukter for mennesker som har behov for sosial kontakt. Målgruppen er 
mennesker i alle aldre som føler seg ensomme. Som frivillig kan du bidra til å gi mennesker en bedre hverdag.

Vil du være en av oss? Ta kontakt med christina.moen@redcross.no

Røde Kors BesøkstjenestenRøde Kors Besøkstjenesten
 

Besøkstjenesten er den største omsorgsaktiviteten i Røde Kors. Besøkstjenesten utfører besøk 
i private hjem, på institusjoner og arrangerer turer og utflukter for mennesker som har behov 
for sosial kontakt. Målgruppen er mennesker i alle aldere som føler seg ensomme. Som frivillig 
kan du bidra til å gi mennesker en bedre hverdag.  

Vil du være en av oss? Ta kontakt.

Mennesker 
trenger 
mennesker

Røde Kors Besøkstjenesten
 

Besøkstjenesten er den største omsorgsaktiviteten i Røde Kors. Besøkstjenesten utfører besøk 
i private hjem, på institusjoner og arrangerer turer og utflukter for mennesker som har behov 
for sosial kontakt. Målgruppen er mennesker i alle aldere som føler seg ensomme. Som frivillig 
kan du bidra til å gi mennesker en bedre hverdag.  

Vil du være en av oss? Ta kontakt.

Mennesker 
trenger 
mennesker

 

Internett:  www.rødekorsførstehjelp.no   E-post: post@rodekorsforstehjelp.no

• Passer alle typer bedrifter. 
• Svært brukervennlig, med norsk tale.
• Robust og vedlikeholdsfri. Tåler fukt og støv.
• Den fremste teknologien innen defibrillering. 
• CE og FDA godkjent.
• Markedets beste garanti på hele 10 år.

Hvem redder deg 
hvis du får 
hjertestans nå?
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Bestill i dag!  
Tlf: 56 12 37 00

Eks mva.
NÅ 9.990,-
Tilbudet inkluderer bæreveske.

Kampanjetilbud på 
Norges mest solgte 

hjertestarter!

Hvert år dør mer enn 2500 personer  
i Norge av plutselig hjertestans.  
Mange flere kunne overlevd med en 
hjertestarter.

12 488 inkl. mva
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- Det som er viktig for barna er viktig 
for oss og vi snakker med dem om alt 
de måtte være interessert i å snakke 
om. Mange snakker om følelser, om re-
lasjoner eller har spørsmål om kroppen 
sin, sier leder for Kors på halsen, Nelli 
Kongshaug. 

Åpent hele året
Kors på halsen har åpent mellom 1400 
og 2200 hver mandag til fredag, også 
i ferier. I fjor hadde de mer enn 19 000 
henvendelser fra barn og unge. Kommu- 
nikasjonen med Kors på halsen skjer 
enten som telefonsamtaler, via mail, 
eller som chat. I tillegg har Kors på 
halsen et forum som er en arena hvor 
de unge både kan gi og få støtte, råd 
og tips fra andre unge. Her blir alle inn-
leggene moderert før de legges ut.

2017 var et dystert merkeår
 I løpet av de fem første månedene av 
2017 hadde Kors på halsen like mange 
samtaler om selvmord som det var 
totalt i hele 2016.

- Vi har flere alvorlige samtaler nå enn 

før, og veldig mange som vil snakke 
om selvmord. Mange barn forteller at 
de har hatt slike tanker lenge og synes 
det er vanskelig å snakke om disse 
tankene med andre. Noe av årsaken til 
økningen i fjor er nok at det ble satt et 
større søkelys på selvmord blant annet 
gjennom media og i TV-serier, forklarer 
Kongshaug.

Mange av barna forteller at situasjonen 
deres har blitt så vanskelig at det å 
avslutte livet fremstår som det beste 
valget for dem.

- Slike samtaler har vi hver eneste dag. 
Og hvis vi samler alle de 220 frivillige 
vi har i Kors på halsen i  det samme 
rommet og spør dem om hvem som 
har hatt selvmordsamtaler, så vil alle 
sammen rekke opp hånden, sier hun et-
tertenksomt. 

Full anonymitet og trygge voksne
- Den viktigste rollen vår er å lytte og 
at vi er der som trygge voksne for dem 
som trenger noen å snakke med. Vi 
svarer på telefon, chat og mail, men 
vi ser ikke de unge og vet ikke hvem 
de er siden tilbudet er helt anonymt. 
Kors på halsen er også nasjonalt. 
Derfor kjenner vi ikke til alle de lokale 
hjelpetilbudene som finnes over hele 
landet, og da er det ekstra viktig at vi 
kartlegger nettverket til de som ringer. 
Hvilke voksne har de rundt seg, hvem 
er det som de stoler på, og hvilke tilbud 
finnes egentlig der de bor? Hvis barna 
trenger mer hjelp enn det vi klarer å gi 
dem, forsøker vi å finne gode løsninger 
sammen med barna, sier Kongshaug.  

Barna som ringer er anonyme, det gjør 

oppfølging vanskelig, men allikevel får 
de frivillige ofte tilbakemeldinger:
- Mange gir oss umiddelbare tilbake-
meldinger som for eksempel: «Takk 
for at du lyttet», eller: «Dette hadde 
jeg ikke klart uten deg, så takk for at 
du var der for meg». Siden all kontakt 
er anonym vet vi ikke hvor mange vi 
hjelper, eller klarer å få bort fra selv-
mordstanker, men alle de positive til-
bakemeldingene som vi har viser med 
stor tydelighet at Kors på halsen driver 
et veldig viktig forebyggende arbeid 
rettet mot barn og unge. Når vi klarer å 

skape dette rommet som barna trenger 
for å fortelle hva de tenker om selvmord, 
så er vi kanskje med på å forhindre at 
de negative tankene får lov til å vokse 
og gro inni de unges hoder. For hvis du 
går rundt og repeterer for deg selv slike 
tanker, eller at du er lite verdt, så vil du 
til slutt begynne å tro på det. Derfor har 
Kors på halsen en korrigerende rolle - en 
viktig rolle der vi driver livredning på en 
litt annen måte, sier Kongshaug.

Stadig flere unge snakker om selvmord

«Kors på halsen» er Røde Kors’ samtaletilbud der ungdom kan snakke med voksne om alle mulige saker som opptar dem. 
En trend er at stadig flere av disse samtalene handler om selvmordstanker og selvskading.

8 Røde Kors aktuelt

Nelli Kongshaug er leder for «Kors på 
halsen».

I fjor hadde samtaletilbudet «Kors på halsen» 19 000 henvendelser fra barn og unge. En trend er at stadig flere av samtalene dreier seg om selvmord.
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800 333 21

www.korspåhalsen.no

www.korspåhalsen.no

ÅPENT MAN-FRE KL. 16-22 | FOR DEG OPP TIL 16 ÅR

Et sted du kan snakke med en 
voksen om alt.
Del dine tanker og følelser.
Trygt, gratis og anonymt.

Tekst: Tom Backe
Foto:  Røde Kors



www.avkd.no

Ring oss på tlf 09700
www.norskgjenvinning.no

TRENGER
DU CONTAINER?

Nedre Langgt. 37

3120 Tønsberg

Tlf. 33 37 96 50

www.hotvedtco.no

Avd Tønsberg                  
Tlf 33 00 30 60     

Avd Horten
Tlf 33 38 19 88       

www.enterrevisjon.no

www.jotron.com

DU SER DET. DU FØLER DET.
OPPLEV JENSEN LIGGEKOMFORT.

  www.jensen.no  

Meld deg som blodgiver her

Sykhhuset i Vestfold - Larvik

Sykhuset i Vestfold - Sandefjord

Sykhuset i Vestfold - Tønsberg

Støtter Røde Kors sitt Blodprogram
www.giblod.no

tlf: 33 16 45 96 

tlf: 33 45 66 21 

tlf: 33 34 30 75

Vi utfører bygge oppdrag fra 
rehabilitering, ombygging, 

hytter, eneboliger, leiligheter, 
næring og offentlige bygg, 

samt taksering.
Hegdalbakken 7, 3261 LARVIK 

Telefon: 33 19 23 88  
Mobil: 922 15 175 

     www.realbygglarvik.no 

BoLIGpRoSjeKTeR – NæRINGSByGG  – NæRINGSToMTeR

www.formateiendom.no | Tlf  941 42 000

     Kilengaten 15 B, 
     3117 Tønsberg
     Tlf. 33 34 97 77
     Fax. 33 34 97 87

Storgaten 64, 3060 Svelvik

www.renotec.no

adresse                              tlf.:                          norskflid.no 
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Revetalgt. 6, 3174 Revetal
Tlf. 33 06 24 34
www.re-el.no

Nøtterøy
Familiecamping 
Fjærholmen AS
Fjærholmveien 170

3132 Husøysund
Tlf.     33 38 51 43

BORGHEIM
Semsv. 1, 3140 Nøtterøy

TLF: 99 57 30 00

  Storgaten 22, 
3290 Stavern

Tlf. 33 16 53 50

Larvik Granite AS
www.larvik-granite.no

SA

Berganmoen

3277 Steinsholt
Lågendalsveien 2658
3277 Steinsholt

Haukeveien 7, 3174 Revetal
Tlf. 33 06 04 30

www.gaardsand.no Tlf. 33 07 19 80
post@agilkompetanse.no

Forhandler for 
Agro Økonomi og Skifteplan Tlf: 33 18 18 00

Uranienborgsvn. 3
3217 Sandefjord
Tlf. 33 46 40 31     

www.tun.no

Dronningensgt. 3
3211 Sandefjord
Tlf.  33 44 83 20
Fax. 33 44 83 21

Støtter Sandefjord Røde Kors

Tjølling 
Bil & Båt AS

3280 Tjodalyng
Båtopplag • Service • Reparasjoner

bi-holta@online.no
Mob. 900 19 567

Jan Mundal 
Transport AS

Haugsveien 80, 

3145 Tjøme

Tlf. 907 35 824
 

Tlf: 33 45 40 60 
installasjon@elitinst.no

Røde Kors 
Vestfold takker 
annonsørene
for den flotte

støtten!

H O R T E NH O L M E S T R A N D

 

www.vibratec.no
www.platech.no - Design og produksjon av tynnplateprodukter Borreveien

Tlf: 33 08 49 00 

 

BROMSVEIEN 23, 3183 HORTEN 
Tlf. 33 04 59 87 

post@knutlangaas.no 
www.knutlangaas.no 

L A R V I K

L A R V I KL A R D A L

Svarstad Bil AS
33 12 81 00 | post@svarstadbil.no

Hagaveien 49, 
3275 Svarstad

www.gjerden-fjellsikring.no

Berganmoen verksted AS
Adresse: Lågendalsveien, 

3277 Steinsholta
3275 Svarstad | Tlf.: 33 15 59 59 

www.gavelstad.no

www.fritzoeengros.no

Hannevold Riv & 
Rensk AS

Hanevalsvevet 80, 
3277 STEINSHOLT

svein@hannevold.biz

Graving og kranbiltjenester!
Inge Martin Nakjem

mob: 93483452

Bredochs gate 1, 3256 Larvik 
Telefon 33 16 38 00 

www.faugstad-elektro.no 

Kanalgata 7 - 3263 Larvik
Tlf.: 33 14 10 00  

www.te-transport.no

Lågen Tur AS
Nordrum Gård Holmefossv. 

247, 3282 Kvelde

L A R V I K N ø T T E R ø y

L A R V I K

Byggmester 
Morten Leinæs AS

Fogs gate 3, 3257 Larvik
Telefonnummer: 

907 66 229

Kongegata 30, 
3256 Larvik

Tlf: 457 72 891

ANoNyM 
ANNoNSØR 

ReF. 546 tlf. 33 11 73 10 - post@larvikrenseri.no
Anvik, 3294 Stavern

Tlf: 33 12 78 80
www.donavall.no 

ANoNyM 
ANNoNSØR 

ReF.368

Bjønnesåsen Bo og 
Aktivitetssenter 

Takker 
Besøkstjenesten

Tlf: 917 59 463 | www.flisteknikk.no

www.nasta.no

Hjemsengveien 107
3133 DUKeN 

S A N D E F j O R D

S A N D E F j O R DS A N D E

www.hermansenmaskin.no
Tlf 906 89 244 Tlf: +47 33 48 95 50 

post@vestfold-fjellboring.no
www.byggogmaskin.no

1.1.3

PROFILELEMENTER
LOGO
MED LokAL LoGo/MErkEr

Det er tillatt å benytte egen logo i
sammenheng med Kulør logoen. I slike
tilfeller skal lokal logo alltid plasseres
under Kulør og være underordnet
størrelsesmessig.

Avstand mellom logoene skal minimum
være 1,5 ganger diameteren til den oransje
sirkelen i Kulør sin logo.

Merker som skal stå i tilknytning til logo
(eks. mestermerket, våtromsmerket o.l.)
følger samme regel om størrelse og utform-
ing i forhold til Kulør logo, men merkene
kan i utgangspunktet plasseres fritt så
lenge regelen om luft rundt Kulør logo over-
holdes.

Lokal logo, samt merker anbefales integrert
i Kulørs fargepalett: Pantone Cool Gray 10
for lyse bakgrunner og Pantone Cool Gray 3
for mørke bakgrunner.

Det er ikke tillatt å kombinere egen logo
med lokalt navn satt i Antenna Bold
Condensed.

D

D

D

D
D

Nordre Kullerød 17C, 3241 Sandefjord
                  Tlf. 33 47 91 10

1.1.3

PROFILELEMENTER
LOGO
MED LokAL LoGo/MErkEr

Det er tillatt å benytte egen logo i
sammenheng med Kulør logoen. I slike
tilfeller skal lokal logo alltid plasseres
under Kulør og være underordnet
størrelsesmessig.

Avstand mellom logoene skal minimum
være 1,5 ganger diameteren til den oransje
sirkelen i Kulør sin logo.

Merker som skal stå i tilknytning til logo
(eks. mestermerket, våtromsmerket o.l.)
følger samme regel om størrelse og utform-
ing i forhold til Kulør logo, men merkene
kan i utgangspunktet plasseres fritt så
lenge regelen om luft rundt Kulør logo over-
holdes.

Lokal logo, samt merker anbefales integrert
i Kulørs fargepalett: Pantone Cool Gray 10
for lyse bakgrunner og Pantone Cool Gray 3
for mørke bakgrunner.

Det er ikke tillatt å kombinere egen logo
med lokalt navn satt i Antenna Bold
Condensed.
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D
D

Nordre Kullerød 17C, 3241 Sandefjord
                  Tlf. 33 47 91 10

Nordre Kullerød 17 C
3241 Sandefjord

S T O K K E S V E L V I K

S T O K K E

T ø N S B E R G

Dine ønsker - vår erfaring
gir en fornøyd kunde - til fornuftig pris

33 00 31 00 - 901 98250
even@evencudrio.no www.evencudrio.no

33 00 31 00 - 901 98250
even@evencudrio.no www.evencudrio.no

Munkegt. 3, 3126 Tønsberg
Tlf. 33 30 00 80 | www.aasvang.no 

Kilengt. 10, 3117 Tønsberg
Tlf. 33 00 34 80

Slagenvn. 57, 3117 Tønsberg
Tlf. 95 33 70 00
Åpningstider:

Man-Lør: 07.00-23.00

Goodtimes AS
Nedre Langgate 33, 

3126 Tønsberg
Tlf: 33 31 27 47

Tlf: 815 22 130
www.alektumgroup.com

tlf: 33 36 01 02
e-post: dekk&borgesenter.no

tlf. 33 33 84 53

Bjellandveien 14 
3172 Vear 

Tlf: 33 36 51 30
T j ø M ES V E L V I K

Tlf: 33 77 30 40 
www.juve.as

Bokerøya, 3060 Svelvik, NORWAY 
91 38 37 67 / 33773731

 post@marineperformance.no

Strømmv. 266
3060 Svelvik

ADAx AS
- EN NORSK pRODUSENT

P.b. 38, 3061 Svelvik
Tlf. 33 77 17 50

Fax 33 77 17 51

Kiwi Svelvik Senter
Storgt. 35,3060 Svelvik

Tlf. 33 77 30 03
Åpent mand-fre: 07-23

Østveien 529
3145 Tjøme

Tlf. 33 30 33 20

Hvasser Anlegg og 
Transport

Tjønnåsveien 3
3148 Hvasser

Tlf: 468 02 827

3160 Stokke – Tlf.: 952 43 329
www.mindrumtransport.no

T ø N S B E R G

Mob. 91 36 90 00
www.eldevikbygg.no

Røde Kors Vestfold takker annonsørene for den flotte støtten!



Bergsgt. 18, 3074 Sande
Tlf.:33 77 09 30  | Mobil: 90 78 29 43

bjmbamr@online.no
www.tomrermester-bamrud.no | www.bamrud-hus.no noah.no

Spesialister på:
• Hagemiljø og design
• Uteplasser
• Skifer, belegningsstein 

og brostein
• Grøntvedlikehold

Møller eiendom AS
Tlf: 901 95 027

 omtanke    solidaritet    samhold

Sterkere med – enn uten

Vi søker familier
Bli en del av vårt fellesskap for å gjøre en forskjell for sårbare barn og unge!

Se vår nettside for fullstendig utlysning.
Interesserte bes kontakte Mari Dynna, tlf: 994 59 690 eller epost: mari@linnea-ks.no

www.linneakompetansesenter.no

Tlf: 995 82 244
Salg og service av 

industri 
og garasjeporter

Streterestranda 90, 3294 Stavern
Telefon: +47 33 19 56 01

+47 99 10 72 73
post@streterecamping.no

www.stretere.no

www.svelvikbilsalg.no | Tlf: 920 42 416
KJØP - SALG - KOMMISJON

Futten AS
Tlf: 66 78 54 81 | Storgaten 64 | 3060 SVELVIK

www.jappiskebab.no | yttersøveien 1, 3274 Larvik

www.regnskapnorge.no

Etablert 1952
Aut. regnskapsbyrå

Tlf: 33 05 14 30 
Langgt. 23, pb. 217
3080 Holmestrand

Holmestrand 
Regnskapssentral AS 

trude@regnskapssentral.no



B
-Blad

RETU
RA

D
RESSE: Tollbugata 115, 3041 D

ram
m

en

Nye LeILIGHeTeR I VeSTFoLD
Selvaag Bolig har flere prosjekter for salg i Vestfold. Du finner de alle i Tønsberg 
på Kaldnes brygge. Drømmer du om et liv ved havet bør du se på våre leiligheter i 
Tønsberg.

TØNSBeRG
Kaldnes Brygge
Der Kaldnes Skipsverft tidligere var livsnerven til Tønsberg by, vokser det i dag frem en 
ny og spennende bydel. Med gammel historie i grunnsteinene bygges nå en ny urban og 
levende bydel på Kaldnes, med gåavstand til sentrum og fjorden som nærmeste nabo.

KoNTAKT oSS: Telefon: 02224 | e-post: post@selvaagbolig.no

Totalleverandør av regnskapstjenester, 
økonomisk rådgivning, samt årsoppgjør.

Våre tjenester omfatter alt innen bilagsregistrering, 
fakturering, lønn, betalingsformidling, rapportering og rådgivning.

Vi ferdigstiller årsoppgjøret med tilhørende ligningspapirer og selv-angivelser 
for aksjeselskaper, enkeltpersonforetak og andre selskapsformer.

Nygårdsvn. 84, 3221 Sandefjord, Tlf. 33 48 03 20, Fax. 33 48 03 21
e-mail: post@masterregnskap.no

Gjekstadveien 5, 3218 Sandefjord
Tlf: 33 46 38 00 | Mobil: 91 34 43 90

www.torolfstenersenas.no 
Støtter Sandefjord Røde Kors

Besøk vår familievennlige camping-
plass i idylliske Svelvik
• Sesongplasser
• Gjesteplasser

• Hytteutleie
• Kun 1 time fra Oslo

www.homannsberget.no  •  (+47) 33 77 25 63

Besøk vår familievennlige camping-

• Hytteutleie

Attendo er en av Nordens ledende bedrifter innen pleie og omsorg. 
Vår visjon “Å styrke individet” tar utgangspunkt i at alle våre 

brukere skal ha mulighet til å leve sitt liv ut fra egne ønsker og 
behov. Våre tjenester skal bygge opp under dette ved å etterleve 

verdiene Kompetanse - Engasjement - Omtanke.

Attendo Maribu AS består av Maribu og Marie Treschow. Begge 
sykehjemmene ligger idyllisk til med nydelig sjøutsikt.

Kom gjerne på besøk for en omvisning!

www.attendo.no/maribu-sykehjem
www.facebook.com/AttendoMaribu/

 
Velkommen!

Ryllikveien 33, 3154 Tolvsrød 
Tlf: 33 35 99 40 - Mob: 99 64 75 55

Vi jobber med alt av svakstrøm, 
som fiber for Viken Fiber, TV, 
Telefoni, data/bredbånd, alarm, 
brann osv.

Tlf 33 52 75 55

Ledende på fiber i Vestfold

www.itel.no

Vi jobber med alt av svakstrøm, 
som fiber for Viken Fiber, TV, 
Telefoni, data/bredbånd, alarm, 
brann osv.

Tlf 33 52 75 55

Ledende på fiber i Vestfold

www.itel.no

Sentralbord: 33 30 59 70

elektro@borgeskogen.no

www.borgeskogen.no

Norges ledende distributør av:
• Dykkerutstyr
• Verneutstyr
• Overflate redningsutstyr

www.safenor.no – post@safenor.no

Meny BuTIKKene 
på nøTTeRøy

Meny Skallestad:
Tlf. 33 30 43 40 

Meny Teje Torv:
Tlf. 33 35 20 60

VELKOMMEN TIL EIDENE!
KURS OG KONFERANSESENTER

Telefon:  33 30 32 32
E-post:  booking@eidene.no 
Adresse:  Helgerødveien 100, 
 3145 Tjøme

Les mer på 
www.eidene.no Vi har gode møterom og tilbyr stemningsfulle 

og flotte opplevelser i og nær naturen. 
 

Hver gang dere velger å legge et arrangement 

til Eidene bidrar dere til å gjøre det humanitære 

arbeidet vi driver mulig.  

KABeLGRØFTeR FoR TeLe/FIBeR 
oG STRØMKABLeR,

ReNSeLØSNINGeR / MINIReNSeANLeGG, 
SToLpeReNoVeRING

Hagaveien 49, 3275 Svarstad

Mob: 907 45 414 | www.gda.as 

Kornveien 4, 3157 Barkåker

Telefon +47 33 36 71 99 | Mobil +47 913 97 100

e-post: butikk@tonsbergvulk.no |www.felgoutlet.no

HOLMESTRAND
___________________________

Karlsen A W AS
3080 Holmestrand

Tlf. 33 05 18 31 
___________________________

LARDAL
___________________________

Tømrer Martin Langerud AS  
Østsideveien 1040, 3277 Steinsholt 

Tlf: 917 23 993
___________________________

LARVIK
___________________________

Edgar Berthelsen AS
Elveveien 54, 3262 Larvik

Tlf. 33 13 79 00 - www.berthelsen.no 
___________________________

Transport Asbjørn Næss AS
Holmfossveien 12, 3282 Kvelde

Tlf: 33 15 65 00 | www.asbjorn-ness.no
___________________________

STOKKE
___________________________

El-Service Din El og It Installatør AS
Stokke Ravei 509, 3160 Stokke

Tlf: 928 27 964

STOKKE
___________________________

Oxytech
Postboks 52, 3108 Vear

Tlf: 33 36 08 03
___________________________

j.M Bil AS
Strømmveien 74, 3060 Svelvik

Tlf: 33 77 23 39 
___________________________

Skalleberg Gartneri
3160 Stokke

Tlf: 33 33 60 41
___________________________

TøNSBERG
___________________________

Arne Næss Transport AS
Holmefossveien 12, 3282 Kvelde

Tlf: 33 15 65 00 | www.asbjorn-ness.no
___________________________

TjøME
___________________________

Kjell Kanten Graveservice AS
3145 Tjøme

Tlf: 33 39 15 75
___________________________

Tjøme Rørservice AS
Østv-529, 3145 Tjøme

Tlf: 33 30 33 60

Røde Kors Vestfold takker 
annonsørene for den 

flotte støtten!


