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Dagsorden for områdemødet er:  

 

1. Valg af dirigent  

2. Sektionslederens beretning 

3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen  

4. Orientering om sektionens økonomi  

5. Behandling af indkomne forslag  

6. Øvrige emner til drøftelse  

7. Valg af sektionsleder  

Vælges i lige år. 

8. Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionen 

På valg for 1 år: 

Thomas Ibsen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

Line Præst Lauridsen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

Anders Elbeck afgår efter tur og er villig til genvalg. 

På valg for 2 år (ulige år): 

Ronnie Dalsgård afgår efter tur og er villig til genvalg. 

Katrine Zinck Leth-Espersen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

9. Eventuelt  
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2. Sektionslederens beretning 
2014 har været et udemærket år for livredning i Danmark. De tre områder 
livredningssektionen arbejder med, er: 

1. Udbredelse af livredning som en sport 
2. Afholdelse af danske mesterskaber i bassin og hav 
3. Landshold 

Nedenfor er en gennemgang af de aktiviteter, som har fundet sted i løbet af året samt 
fremtidsperspektiver indenfor hvert af de tre indsatsområder. 

Udbredelse af livredning som en sport 

Livredningssektionen underviser til stadighed på svømningens grunduddannelse del 2, 
hvor sporten introduceres teoretisk og med praktiske øvelser i svømmehallen. Hvad er 
historien bag, hvilke discipliner er der, hvilke færdigheder og udstyr kræver det og ikke 
mindst, hvordan kommer man i gang med at dyrke sporten. Instruktørerne får 
efterfølgende lov til at afprøve nogle af disciplinerne i praksis, hvilket plejer at give en 
række af deltagerne blod p   tanden. 

Til at hjælpe med udbredelsen har sektionen indkøbt 4 Nipperboards, som leveres i 
foråret. Nipperboards er mindre brædder specielt rettet mod børn. De har et yderlag af 
skum, så de er meget blødere end normale boards. Sektionen håber at disse boards kan 
give mulighed for, at en yngre generation kan komme i gang med sporten. 

 

Figur 1: coolumsurfclub.com.au 

Et positivt tegn for udbredelsen af 

Figur 2: facebook.com/kobenhavnslivredderklub 
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sporten er at Københavns Livredder-klub har skaffet udstyr, så deres medlemmer både 
kan træne de indendørs discipliner såvel som de udendørs. Klubben har ugentlig træ-
ningstid i Emdrup Svømmehal. Klubben har anskaffet boards og surfski, som de har 
placeret i Den Blå Foreningsby på Amager Strandpark. Det vil så være den første klub i 
Danmark, hvor det er muligt at træne både indendørs discipliner såvel som udendørs. 

Facebooksiden "Livredningssport Danmark" har snart 600 likes. Siden administreres af 
sektionens medlemmer, og der deles officielle opslag fra svoem.org og svoem.dk samt 
relevante nyheder fra nær og fjern. Sektionens opfattelse er, at det er her, flest holder sig 
orienteret om sporten. 

Sektionen har I 2014 markeret alle unionens rescue boards og surfski med Operation 
Sømærkning klistermærke. Desuden er der etableret en udlånsordning. Kun udlån til 
klubber, ikke enkeltpersoner. Klubber kan som udgangspunkt låne 2 boards og 1 surfski 
(+pagaj). Det skal være klubben, der sender en officiel anmodning. To 
sektionsmedlemmer står for at godkende udlån. Med dette tiltag håber vi i sektionen, at 
kunne hjælpe med etableringen af flere aktiviteter I klubberne. Udstyret skal dog stå til 
rådighed for sektionen ved danske mesterskaber. På sigt håber sektionen på, at alle 
klubber anskaffer deres eget udstyr. 

Afholdelse af danske mesterskaber bassin og hav 

Ved DM i Bassinlivredning (tidl. DM Indendørs) blev der introduceret børnediscipliner, 
hvilket hjalp på deltagerantallet. Også her håber sektionen på, at et øget fokus på børn og 
livredning kan resultere i at flere klubber ser dette som et satsningsområde.  

DM i Havlivredning - Hvide Sande 

Lørdag d. 23. August 2014 afholdte Livredningssektionen et succesfuldt DM i livredning 
med deltagerrekord på 121 personer. Mesterskabet blev for første gang afholdt i Hvide 
Sande ved den jyske vestkyst. 
  
DM i Hvide Sande var en kæmpe succes med mange nye deltagere i alderen 11 år til midt 
30’erne. Et nyt tiltag p  programmet var 2 km Beach Run og Run-Swim-Run, som også 
var de to mest populære discipliner. 
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Billeder af fotograf Henrik Majdal Kaarsholm: hkaarsholm.dk 

Det krævede et større planlægningsarbejde, specielt logistisk, at afholde stævnet ved 
Vesterhavet, men det åbnede op for et meget mere dynamisk stævne med bølger der gav 
deltagerne en ekstra udfordring. TV Midt-Vest kom og lavede et indslag. 

Medlemmerne fra Hvide Sande Livredderklub stillede med officials. Derudover kom 
officials så langt som fra Sjælland for at hjælpe til. En stor tak til dem. Uden dem ville 
stævnet ikke have kunnet lade sig gøre. 

Esbjerg Svømmeklub bidragede med flest deltagere, da klubben havde lagt sin opstarts-

http://www.hkaarsholm.dk/
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weekend i Hvide Sande samme weekend. 

Rammerne I Hvide Sande gav et helt unikt DM, som ikke er set før. Måske det om nogle år 
igen kan lade sig gøre at afholde et lignende DM. De lokale bakkede op om stævnet og 
var utroligt hjælpsomme med alt det praktiske. De sørgede endda for at lukke slusen, så 
bølgerne kunne nå rent ind mellem molerne, hvor stævnet blev afholdt. 

Danske Mesterskaber 2015: 

11. April - DM i Bassinlivredning, Bellahøj kl. 11:00 - 18:00 

22. August - DM i Havlivredning, Sjælland 

I 2015 arbejder vi i sektionen frem mod at klubberne står for afholdelsen af DM med 
sektionen på sidelinjen i en konsulentfunktion. Vi håber på et større ejerskab og at skabe 
en kultur, for at stævnerne går på skift mellem både klubberne såvel som geografisk. Vi 
tror på, at det kan være med til at tage sporten til det næste niveau. 

Landshold 

Resultater i 2014: 

DLRG Cup (Tyskland) 

 Danmark blev 3. bedste nation (efter GER og NED) 

 Katrine Zinck blev bedste kvindelige udøver ved stævnet og Line Præst 3. bedste 

Arena Rescue (Frankrig) 

 Masters WR til Ronnie Dalsgaard 

 Flere medaljer (2 sølv og 2 bronze) 

VM i Frankrig 

 Danmark endte p   en 12. plads i den samlede nationskonkurrence (foran USA, 
Canada og Kina) 

 Adskillelige imponerende resultater: 
o Pigerne fik en 4. plads i oceanwoman holdkap 
o Herrerne fik en 5. plads i tube-rescue holdkappen 
o Line Præst 6’er i board, Ronnie Dalsgaard 7’er i 100 tow, Katrine 9’er i board 
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Mål for 2015: 

 Et velfungerede senior/junior-landshold med ansættelse af landstræner 

 Udtagelsesweekend/træningssamling 

 Medaljer til internationale stævner. Arena Rescue i Frankrig, DLRG Cup i 
Tyskland og EM i Wales som årets satsningsstævner. 

 EM 2015 (Wales): Forsøge at kvalificere et fuldt hold (5 herrer + 5 damer) med 
henblik p   og    at kvalificere et fuldt hold til VM 2016. 

Mål for 2016: 

 VM 2016 (Holland): Hvis vi kan opn   en 10. plads i holdkonkurrencen,     bliver vi 
inviteret med til World Games i 2017 (OL for livredning). 

Landsholdsaktiviteter 2015: 

 8.-9. Maj - Svenska Mästerskapen Pool, Jönköping 

 22.-25. Maj - Arena Rescue, Montpellier 

 16.-19. Juli - 19. Internationaler DLRG Cup, Warnemünde 

 1.-7. August 2015 European Championships for National Teams in Swansea/Wales 
(http://www.lifesaving2015.co.uk/) 

 15. August - Svenska Mästerskapen Hav, Halmstad 

Sektionen ser frem til endnu en god sæson med mange forskellige aktiviteter for sportens 
udbredelse og spændende stævner for landsholdet. 


