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Nordfjellstølen, 25.09.2020 

Kurs i førstehjelp og HLR i uke 40 + uke 41 på Nordfjellstølen 

Styret har den glede av å informere om at begge hjertestartere nå er installert og klare til bruk. Se 

nærmere informasjon om plasseringen på hjemmesiden til NHF her. 

En stor takk til familiene Holter og Brekke/Ødegaard som stilte sine hyttevegger til disposisjon slik at 

vi kunne henge opp varmeskapene med hjertestartere. 

Det hjelper lite å anskaffe hjertestartere, hvis man ikke vet hvordan de skal brukes. Oppfriskede 

kunnskaper om førstehjelp kan også komme godt med i en nødsituasjon.  

Styret har derfor tatt kontakt med Røde Kors i Etnedal som har sagt seg villig til å gjennomføre kurs i 

førstehjelp og i Hjerte-Lunge-Redning (HLR) i uke 40 + uke 41 på Nordfjellstølen – forutsatt at det er 

nok interesse/påmeldinger til kursene og at det er nogenlunde oppholdsvær! 

Kursene gjennomføres utendørs. 

Deltakelsen er kostnadsfri   

 

Dato og tidspunkter: 

Uke 40: 

Tirs, 29.09.  kl. 15-17 Kurs i Førstehjelp 

Ons, 30.09.  kl. 15-17 Hjerte-Lunge-Redning + Hjertestarterkurs 

 

Uke 41: 

Man, 05.10.  kl. 15-17 Kurs i Førstehjelp 

Tirs, 06.10.  kl. 15-17  Hjerte-Lunge-Redning + Hjertestarterkurs 

 

Sted:  Utenfor hytta til fam. Holter, Nordfjellstølveien 490. 

Klikk på linken til kartet her. for å se hvor på feltet hytta befinner seg. 

Innhold av Førstehjelpskurset: 

- Varsling i nødsituasjoner 
- Bevisstløs 
- Brystsmerter (Hjerteinfarkt) 
- Hjerneslag 

Vi ber alle interesserte hytteeiere om å sende en påmelding til post@hytteeierforeningen-nhf.com 

med informasjon om: 

- Navn 
- Kursdato 
- Type kurs man ønsker å delta på 

(Førstehjelp og/eller Hjerte-Lunge-Redning + Hjertestarterkurs) 
- Antall deltakere 

(Denne informasjonen er spesielt viktig av hensyn til smittevernreglene) 

https://hytteeierforeningen-nhf.com/f-rste-hjelp.html
https://hytteeierforeningen-nhf.com/F%C3%B8rste%20hjelp/Oversiktskart%20Nordfjellst%C3%B8len%20med%20Holter%20hytta.pdf
mailto:post@hytteeierforeningen-nhf.com
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Fristen for påmeldingen til styret er mandag, førstkommende (28.09.), kl 12. 

Værvarselet melder for tiden om temperaturer på 7 – 8 grader med risiko for lette regnbyger på de 

aktuelle dagene. Det er derfor anbefalt å kle seg varmt til kursene. Husk eventuelt å ta med en stol til 

eget bruk. 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Nordfjellstølen Hytteierforening 

 

 

1 NHF har ikke (mail-)adresser til alle hytteeiere på Nordfjellstølen. 


