
Forening, institution, organisation Rodskov Gymnastikforening  *

Adresse Hovgårdvej 3, Rodskov  *

Postnummer 8543  *

By Hornslet  *

Kommune Syddjurs  *

Region 6Region Midtjylland *

Navn Jørgen H. Tscherning *

Stilling Kasserer i Rodskov Gymnastikforening *

E-mail tscherning@gmail.com *

Telefon 30214700 *

Mobil 30214700 *

Hvor skal hjertestarteren hænge? 

(TrygFonden følger 

Sundshedsstyrelsens anbefalinger 

om, at hjertestarteren skal være 

tilgængelig døgnet rundt)

55

66

Ved indgang fra P-plads til Rodskov 

Forsamlingshus/Rodskov Gymnastikforening, 

Hovgårdvej 3, Rodskov.

*

Hvor stort et område skal 

hjertestarteren dække?

5

6

Landsbysamfundene Rodskov, Eskerod og 

Havhusene i postnr. 8543 Hornslet med 

særlig fokus på de mange aktiviteter i og 

omkring Rodskov Forsamlingshus (gymnastik, 

petanque, fester). 

*

Hvor mange personer færdes 

dagligt i dette område?

55

66

1.500 *

Hvilken aldersgruppe færdes oftest 

i området?

55

66

1) Beboere: Alle aldre. 2) Forsamlingshus-

fester: Fra 0-105 år. 3) Gymnastik: Alle 

aldre. 4) Petanque-træning: 55-85 år.

*

I hvilket tidsrum færdes der oftest 

personer i området?

5

6

Dagligt: Om dagen petanque-træning (60 

medlemmer) og om aftenen gymnastik-træning 

(150 medlemmer) . - Desuden ved weekend-

fester, bryllup, sølv- og guldbryllup, 

konfirmation etc. i forsamlingshuset.

*

Har der tidligere været hjertestop i 

området?

55

66

Ja. *

*
nmlkj Ja

*

 

Ansøgningsskema hjertestarter

ANSØGNINGSSKEMA HJERTESTARTER 

Kontaktperson (fadder) 

Placering af hjertestarter 
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Hvem skal være med i 

brugergruppen?

5

6

Brugergruppen vælges blandt vore 82 

medlemmer i Gymnastikforeningen, der har 

gyldigt bevis for livreddene 1.hjælp (vi 

uddanner fortløbende vores medlemmer i 

livreddende 1.hjælp).

 

Vil I være villige til at bringe 

hjertestarteren ud?
nmlkj Nej Hvorfor vil I gerne have en 

hjertestarter?

5

6

Vi afholder årligt kursus i livreddende 

førstehjælp (se 

http://rodskoveskerod.mono.net/13029/1.HJÆLP

). Her er vi  blevet opmærksomme på, hvor 

vigtigt det er at have let adgang til en 

 

*

Har I tidligere ansøgt om en 

hjertestarter hos TrygFonden?
nmlkj Ja

nmlkj Nej

*

Send ansøgning  
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