
Røde Kors 

Røde Kors hjelpekorps er i dag medlem av Norsk Friluftsliv. Røde Kors søker om å innlemme sitt 

øvrige nasjonale arbeid i Norsk Friluftsliv.  

Røde Kors er en omfattende organisasjon med 131.074 personlige medlemmer pr 31.12.14, og ca. 

400 lokale Røde Kors foreninger, organisert etter kommunene. I tillegg til betalende medlemmer har 

Røde Kors en rekke frivillige som også jobber for organisasjonen, men som ikke betaler kontingent. 

Mennesker som er brukere av Røde Kors tjenester er normalt ikke medlem. 

Arbeidet er samlet om tre store nasjonale virksomhetsområder;  

 Nasjonal beredskap og hjelpekorps  

 Omsorg 

 Ungdom 

Organisasjonens formål 

Røde Kors sine hovedoppgaver er å; avdekke, hindre og lindre nød. 

Motivasjonen for søknad om utvidet medlemskap i Norsk Friluftsliv 

Friluftsliv er blitt et mer og mer framtredende virkemiddel i Røde Kors humanitære arbeid. Mange av 

aktivitetene har tradisjonelt ikke vært tenkt på som friluftsliv, fordi det i stor grad har dreid seg om 

nærfriluftsliv i lokalmiljøet. Med få unntak, er friluftslivstilbudet rettet mot grupper med særlige 

behov, og som normalt er lite aktive, og er lite kjent med friluftsliv fra tidligere. 

Røde Kors ønske ytterligere å styrke fokus på friluftsliv som virkemiddel, og er av den oppfatning at 

utvidet medlemskap i Norsk Friluftsliv vil øke organisasjonens bevissthet på dette området. 

Hva kan organisasjonen bidra med inn i felleskapet 

Organisasjonen har et stort nettverk til nye grupper for friluftslivsorganisasjonene, samt har også en 

stor grad av tillit i målgruppene. Røde Kors har lang erfaring med å nå grupper som faller utenfor de 

ordinære samfunnskanalene, men som trenger aktivisering, sosialisering og introduksjon til nye 

aktiviteter. Gjennom samarbeidsprosjekter kan Røde Kors gi tilgang til nye brukergrupper for andre 

friluftslivsorganisasjoner. 

Røde Kors er engasjert i grupper i samfunnet som ofte faller utenfor, og som skårer lavt på den 

psykiske og sosiale rangstigen. Gjennom arbeid med disse gruppene har organisasjonen opparbeidet 

bred erfaring og kompetanse innen denne type folkehelseutfordringer. For disse gruppene vil 

friluftsliv kunne være et vesentlig positivt tilskudd i hverdagen. 

Friluftsliv som sentralt virkemiddel i Røde Kors sitt arbeid. 

Røde Kors tilbyr en rekke forskjellig friluftslivsaktiviteter, med både nasjonal dekning og lokale 

varianter. Eksempler på dette er: 

Nasjonale aktiviteter 

Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF) er Røde Kors sin satsning for ungdommer mellom 13 og 17 

år. I tillegg til friluftsliv og førstehjelpsopplæring får ungdommene trening innen ledelse og redning – 

begge deler med vekt på praktiske ferdigheter og øvelser i naturen. Aktiviteten er organisert i 

hjelpekorpsseksjonen, og mottar i dag med støtte fra Norsk Friluftsliv. Drives i ca. 72 lokalforeninger. 



Barnas Røde Kors (BARK), for barn 6 – 12 år. I BARK legges det til rette for gode mestringsopplevelser, 

og at barna skal kunne få nye venner og utvikle sosiale nettverk, bruker friluftsliv som aktivitetsform. 

I BARK skjer de fleste aktivitetene utendørs, og barna lærer hvordan de kan bruke nærmiljøet sitt på 

en trygg og aktiv måte. BARK handler om å legge til rette for lokal magi, og utnytte de ressursene 

som er tilgjengelig. Drives i ca. 82 lokalforeninger. 

Både Røde Kors BARK og RØFF er gratis aktiviteter. 

Ferie for alle – Gratis ferieopphold som tilbys familier med minst ett barn i alderen 6-13 år. For Røde 

Kors er det viktig at hele familien reiser på ferie sammen. Da får familien mulighet til å dele gode 

opplevelser og skape felles minner. Ferie for alle er en aktiv ferie. Store deler av ferien foregår 

utendørs uansett vær og årstid. Både barn og voksne er med på mange varierte aktiviteter. 

Til Topps er årets sprekeste integreringsarrangement, der det flerkulturelle og frivillige Norge går 

sammen. Norges Røde Kors arrangerer Til Topps i samarbeid med Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet (IMDi), Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og 

Den norske Turistforening (DNT). Alle som er interessert i integreringsarbeid i Norge er invitert til å 

bli med på tur i fjellet. Til Topps har 10 års-jubileum i 2016, og til nå har over 8000 mennesker fra 

mange ulike nasjoner vært med oss og besteget Galdhøpiggen. Over to dager tilbys fem ulike turer, 

slik alle deltakere kan nå sin topp. I tillegg gjennomfører turgrupper rundt om i landet trening 

gjennom hele året for å nå målet. 

Aktiviteter på asylmottak. For at ventetiden på asylmottak skal bli lettere, organiserer Røde Kors 

aktiviteter for unge asylsøkere. Hvilke aktiviteter som arrangeres er opp til de ulike frivillige 

gruppene, - som oftest skapes de i samarbeid med ungdommene på mottaket. Turer og 

friluftslivsaktiviteter er rimelige og enkle å organisere og skaper et kjærkomment avbrekk fra 

hverdagen. I tillegg er det en liten introduksjon til norsk kultur og turtradisjon. 

Aktivitetstilbud i forskjellige distrikter og regioner 

Medvandrer'n er et turtilbud i regi av Oslo Røde Kors til mennesker med psykiske helseplager. Å gå 

tur og bevege seg er både sunt og gir overskudd. Derfor tilbyr Medvandrer'n personer som sliter med 

psykiske helseplager muligheten til å komme seg ut på tur i frisk luft. Turene varierer i lengde og 

innhold. Deltakerne på turene er medlemmer fra Fontenehusene i Oslo, Mental Helse og Oslo Røde 

Kors' aktiviteter.  

Kick off er aktivitetsleir med oppfølgingstilbud for ungdommer med som er pårørende til personer   

med rus- og/eller psykiske problemer, eller som selv sliter. Tilbudet gis i Agderfylkene.  

Himmel og Hav er friluftsliv og aktivitetshelg for rusmisbrukere i Nord- Trøndelag, Sør- Trøndelag, og 

Møre og Romsdal sammen med Røde Kors-frivillige. Aktivitetshelgen skal skape arenaer for sosial 

trening, tillitsbygging, teamarbeid og mestring. 

Kreative grupper i Østfold tilbyr ukentlig sosial møteplass med aktiviteter. Aktivitetene kan være 

forskjellige friluftslivsaktiviteter som klatring, fisking, vandring og andre ordinære turaktiviteter. 

Uterom er et friluftstilbud til innvandrerkvinner og barna deres i Groruddalen, Oslo. Gjennom 

aktiviteter og måltider i marka o.l. får deltakerne nye opplevelser i det fri og muligheten til å bygge 

nettverk med andre kvinner. To ski- og akedager på Finnerud aktivitetssenter i Sørkedalen er 

høydepunktet i løpet av året for kvinnene fra Groruddalen. 

For å drifte nevnte aktiviteter har organisasjonen en rekke friluftslivsengasjerte frivillige som daglig 

jobber for den humanitære saken, og til det beste for et mangfoldig og aktivt friluftsliv.   



Røde Kors sentre 

Finnerud er et tilrettelagt aktivitetssenter for eldre, funksjonshemmede og barnehager, innerst i 

Sørkedalen. Målet er å gi personer som har vanskelig for å komme seg ut i naturen på egen hånd en 

naturopplevelse, året rundt. Senteret arrangere aktiviteter for besøkende. Det kan være alt fra 

oppdagelsestur i skogen, slappe av i naturskjønne omgivelser, aktivitetsdager for funksjonshemmede 

eller skidager for pensjonister, og innvandrerbarn og kvinner. I tillegg tilbys det også stisykling, 

kanopadling og lekbetonte nærfriluftslivsaktiviteter. 

Heia sentrene; Haraldvigen (Kr. sand), Merket (Valdres) og Eidene (Tjøme) tilbyr leirskole, ferie og 

fritidsopphold, tilrettelagte opphold, og forskjellige typer fritids- og friluftslivsaktiviteter 

Aktiviteter på Heia sentrene handler om å ha det gøy, sprenge egne grenser, mestre og skape gode 

minner sammen med andre. Hvert senter har et dyktig aktivitetsteam med lang erfaring og en unik 

kompetanse.  

Norges Røde Kors  

Norges Røde Kors stiller seg bak Norsk Friluftslivs vedtekter, om å; 

- arbeide for et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, 

som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle 

- fremme helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelse 

- fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen. 

Kan heller ikke se at det skal være kryssende interesser. 


