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Livredningssektion 

Områdemøde 

Dato: 26. april 2015 

Mødetidspunkt: 09.00 

Mødested: Idrættens Hus, Brøndby Stadium 20, 2605 Brøndby 

Deltagere: Ole Westh-hansen – LISK(OWH), Line Præst Lauridsen – LISK (LPL), Katrine Zinck Leth-Espersen – LISK(KZLE), Thomas Ibsen – LISK (TI), Knud 
Jørgensen – AGF(KM), Helen Witt Qvist – Svøm (HWQ), Michael Baunsgaard-Sørensen – Svøm (BAU), Jette Pedersen – Svøm(JP), Michael Iwersen – Svøm 
(MIW), Peter marker - Vest Brøndby(PM), Lila Rad Sabbaghain – LISK (LRS), Falk Ordrich – LISK (FO), Susanne Glasius Ticher – Bestyrelsen (SGT) og Mads 
Jørgensen – Svøm (MJ) 

Inviterede:  

Afbud:  

Referent: Mads Jørgensen  

 
 

Nr. Punkt + evt. underpunkt Kommentar Status på punktet 

1 Valg af dirigent Sektionen indstillede SGT, der blev valgt  

2 Sektionslederens beretning Sektionslederen gennemgik beretningen for livredningssektions aktiviteter i 2014.  
Se bilag på svoem.org 
 
FO spurgte om deltagelse i EM for Junior i Spanien. Sektionen har ikke prioriteret deltagelse 
ved EM for juniorer.  
Der blev ligeledes spurgt ind til deltagelse i VM for masters. Danmark vil ikke være 
repræsenteret til VM for masters, da Ronnie Dalsgaard deltager på det Landsholdet.  

 

3 Drøftelse af mål med tilhørende 
handleplaner for sektionen 

OWH gennemgik sektionens handleplan. 
  
- Det er målet at stille fuldt hold til EM og DLRG-cup.  

 



 

     Side 2 af 3 

 

 
- Udbredelse af sport med speciel fokus på unge. Dette skal blandt andet ske med nippers 
board.  
 
- Det er sektionens mål at klubberne tager mere ejerskab af mesterskaberne.  
 
PM efterspurgte retningslinjer for afholdelse af mesterskaber. Der er ingen retningslinjer, men 
der foreligger drejebøger for de enkelte mesterskaber.  
Sektionen vil gerne offentliggøre drejebøgerne, så klubberne kan se opgaverne ved 
afholdelse af mesterskaberne.   
 
FO gjorde opmærksom på Nippers cup i Lübeck. Stævnet er et begynderstævne, hvor 
distancerne er gjort kortere. Sektionen har overvejet at forkorte distancerne for årgangs-
deltagere ved DM. 
Sektionen gjorde opmærksom på, at de har fokus på juniorerne, så de kan overtage for de 
nuværende seniorer og der kan holdes momentum i udbredelse af konkurrencelivredning  
Randers vil gerne arrangere et årgangs/junior bassinstævne, som kan være et 
begynderstævne. Datoen for stævnet skal være aftalt inden 1. juni.  
 

4 Orientering om sektionens 
økonomi 

OWH orienterede om sektionens økonomi. 
 
Budget og regnskab vedlægges referatet, som bilag.   
 
OWH orienterede om, at svømme og livredningsfonden er blevet nedlagt. Pengene skal 
primært bruges på Moderne Svømning, hvor der er afsat penge til at videooptage 
livredningsdisciplinerne i god kvalitet. 
 

 

5 Behandling af indkomne forslag Ingen indkomne forslag  

6 Øvrige emner til drøftelse Ingen indkomne forslag  

7 Valg af sektionsleder Vælges i lige år.  

8 Eventuelt valg af øvrige 
medlemmer til sektionen 

På valg for 1 år:  
Thomas Ibsen genvalgt 
Line Præst Lauridsen genvalgt.  
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Anders Elbeck genvalgt 
På valg for 2 år (ulige år):  
Ronnie Dalsgård genvalgt 
Katrine Zinck Leth-Espersen genvalgt 

9 Eventuelt FO forespurgte ind til, hvordan de kan hjælpe sektionen. Det blev aftalt, at FO og LRS 
afholder møde med sektionen om dette.  
 
OWH gjorde opmærksom på, at de vil gøre sektionens arbejde gennemskuelig, så det er 
muligt at komme med feedback og sparring til sektionen.  
Sektionen vil arbejde med at udbrede sporten. Der skal være fokus på at tiltrække flere børn, 
der også kan bringes flere forældre og frivillige ind i sporten.  
Det blev aftalt, at FO skal indbringes i kommunikationen omkring stævner, så han kan 
bidrage med sin erfaring. 
 
MIW foreslog, at sektion skal forespørger kursusafdelingen om at få mere tid til undervisning 
på grunduddannelsen.  

 

 


