Holmestrand Røde Kors Hjelpekorps ble opprettet i februar 2021 og vi trenger mange frivillige som ønsker å
stille opp på leteaksjoner, sanitetsvakter og andre Røde Kors aktiviteter. Vi har et mål om å være i gang for fullt i løpet
av 2021. Vil du bli med å bygge opp et hjelpekorps og danne et godt samhold så anbefaler jeg deg å bli medlem.
Hva er hjelpekorpset?
• Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren innen den norske redningstjenesten.
• Hjelpekorpset rykker ut på kort varsel og er alltid klar til innsats. Vi blir kalt ut av politiet når noen blir savnet,
ved ulykker, kriser og naturkatastrofer.
• Hver dag, hele året er ett eller flere hjelpekorps i aktivitet for å hjelpe mennesker.
• Røde Kors Hjelpekorps har også førstehjelpsvakter ved idrettsstevner, festivaler, konserter, badestrender og
skiutfartssteder.
• Mannskapet har da med seg nødvendig førstehjelpsutstyr, samband og transportutstyr og kan ta seg av folk
som er blitt skadet.
Frivillig i Hjelpekorpset?
• Som frivillig i Røde Kors Hjelpekorps blir du med i en åpen og inkluderende organisasjon.
• Du vil få opplæring og veiledning, bevis for dine opparbeidede kompetanser, samt muligheter for å drive med
aktiviteter tilpasset din tid, ditt nivå og dine interesser.
• Som operativt medlem i hjelpekorpset, har du mulighet til å delta på fagmøter med sosial aktivitet,
informasjon og foredrag. I tillegg vil vi starte opp med korpskvelder hvor vi trener på kart og kompass,
førstehjelp, bruk av samband og bruk av annet utstyr. De fleste møtene vil bli på Røde Kors huset vårt.
Hva vi ser etter?
• Normal god fysikk er viktig på generelt grunnlag og særlig i søk- og redningsoperasjoner.
• Friluftsliv og førstehjelpskunnskaper kan være en fordel.
• Du må kunne møte medmennesker med respekt, og være beredt til å yte hjelp og støtte i en krisesituasjon.
• Som hjelpekorpser forventes det dessuten at du er villig til å forplikte deg til det frivillige arbeideidet du
ønsker å utføre.
• Døren står alltid åpen for nye og motiverte medlemmer som liker utfordringer.
• Hjelpekorpset stiller krav og gir deg nyttig lærdom tilbake.
• Som frivillig treffer du også mennesker i alle aldre som bruker fritiden sin på å hjelpe andre.
• Dette garanterer vi er meningsfylt og berikende.
Hvor gammel må du være for å bli med i hjelpekorpset?
• Du kan være aspirant fra fylte 16 år, men for å være med på leteaksjoner må man være fylt 18 år og ha
bestått grunnopplæringen.

Grunnopplæring i hjelpekorpset
•
•
•
•

Røde Kors kurser alle frivillige for å sikre at våre frivillige er trygge og har den nødvendig kompetanse til å
utføre aktiviteten.
For å bli godkjent førstehjelper og for å få lov til å delta på leteaksjoner må man ta følgende kurs: Dette er
Røde Kors hjelpekorps, kvalifisert førstehjelp, kvalifisert samband og kvalifisert søk og redning.
For å kunne delta som aktivt medlem i Røde Kors Hjelpekorps må du være godkjent og ha ID kort. For å
oppnå dette må du ha gjennomført grunnopplæringen og bestått hjelpekorpsprøven.
Hjelpekorpsprøven består av en teoretisk og praktisk prøve som må fornyes hvert tredje år.

Vil du bli frivillig?
• Vil du bli medlem eller ønsker mere informasjon, ta kontakt med Holmestrand Røde Kors Hjelpekorps.
E post: leder@holmestrandrkh.no
Link til:
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/vestfold/holmestrand/
https://www.rodekors.no/tilbudene/hjelpekorps/

