
Velkommen til Etne 

Distrikstmesterskap i Hjelpekorpsdisipliner 9.-11. mai 

2014 



DM i Etne 9-11 mai 

■ Overnatting på Enge Skule i klasserom 

■ Bankett på Old River Saloon (www.saloon.no) 

 

■ Overslag Program 

— Fredag 

– Oppmøte/registrering 

– Måltid 

– Nattorientering 

— Lørdag 

– Frokost (inkl. Nistesmøring) 

– Førstehjelpsposter 10 ++ 

– Bankett m/Premieutdeling 

— Søndag 

– Frokost 

– AvreisE 

      

http://www.saloon.no/


DM i Etne 9-11 mai 

Nytt av året er alt helsepersonell kan være med som deltaker, både i 

DM og i NM 

 

Lagene skal stille i like, godkjente uniformer. Alle går med Røde Kors 

vest, leder med ledervest. (ta med selv) På nattorienteringa er 

påkledning valgfri, men alle skal ha på vest. 

 

Alle lag må stille med dommer. Skulle dette ikke være mulig, meld inn 

på påmeldingskjema, slik at arrangør kan være behjelpelig.  

 

Det vil bli premier til lagene som kommer på de tre første plassene. 

 

I tillegg vil det bli trukket ut en stor premie blant ett av de deltakende 

lagene 

 

 



DM i Etne, 9-11 mai; Påmelding 

 

Pris per lag er 4000,- og det inkluderer overnatting, bevertning, 

underholdning og mye annet 

 

Pris per observatør/supporter er 500,-, inkluderer fest og overnatting. 

Hvis man ønsker overnatting annet sted enn deltakerne, må det 

ordnes selv og betales utenom.   

 

Frist for å melde seg på er Søndag 06.04 – påmelding gjøres ved å 

fylle ut og sende vedlagte påmeldingsskjema til 

hakonlarsson.fedde@redcross.no  

(Påmelding er bindende) 

 

Praktisk informasjon sendes alle lag i god tid før arrangementet 

mailto:hakonlarsson.fedde@redcross.no


Etne Kommune 

■ 4000 innbyggere 

■ Fjell, fjorder, elver og vann 

■ E134 går gjennom 

kommunen 

■ Stor aktivitet i lokale lag og 

organisasjoner 

■ Store arrangement i 

kommunen; Skånevik 

Bluesfestival, 

Etnemarknaden, Etne Cup, 

Turnfest i Vest +++ 

■ Turistbygd, med Langfoss i 

Åkrafjorden (kåret til 

verdens vakreste foss)  

 



Bilder fra Etne 



Arrangement 

Camp Hjørnås 

Etne Cup 

Etnemarknaden 

Skånevik Bluesfestival 



Etne Røde Kors 

■ Aktiv lokalforening 

— Hjelpekorps 
– Rådet: Leder, Operativ leder og Administrativ leder 

– Faggrupper 

– Sanitet 

– Redning Vinter 

– Redning Barmark 

– Redning Vann 

– Støttefunksjoner 

– Samband 

– Depot 

– Transport 

– Hyttenemd 

– RØFF 

 

— Omsorg 
– Klubb 2000 (for alle med ulike funksjonshemninger) 

– Besøkstjeneste 

– BARK 

— Camp Hjørnås (på tvers av alle avdelinger) 

— Medeier i Frivilligsentralen og Etne Kulturhus (SKAKKE) 

 

 



Etne Røde Kors Hjelpekorps: 

Største aktiviteter: 

• Camp Hjørnås 

• Bluescamp  

• Vintervakt 

• Sanitetsvakter 

• Eksterne 

førstehjelpskurs 

2013: 4700 registrerte timer frivillighet  



VELKOMMEN TIL ETNE 

Vi håper å se deg i Etne 

■  9. – 11. Mai 2014 



www.rodekors.no 


