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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  

 Kathrine Zinck Leth-Espensen afgår efter tur. 

8. Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionen 

a) Sektionsmedlemmer valgt for 2 år: 

 Jens Tellram Thrane afgår efter tur.  

b) Sektionsmedlemmer valgt for 1 år: 

  Falk Odrich afgår efter tur. 

 Line Præst Lauridsen afgår efter tur. 

 Anders Elbeck Christensen afgår efter tur. 

c) Medlem valgt til ad-hoc opgaver 

 Thomas Ibsen. 

9. Eventuelt  
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2. Sektionslederens beretning 
2016 har været et udmærket år for livredning i Danmark. Sporten fortsætter med at vokse 

og har gjort fremskridt inden for de tre indsatsområder, som livredningssektionen arbejder 

med: 

1. Udbredelse af livredning som en sport 

2. Afholdelse af danske mesterskaber bassin og hav 

3. Landshold 

Nedenfor er en gennemgang af de aktiviteter, som har fundet sted i løbet af 2016 samt 

fremtidsperspektiver inden for hvert af de tre indsatsområder. 

Udbredelse af livredning som en sport 

Som noget nyt i 2016 har LISK afholdt et arrangement i forbindelse med Christiansborg 

Rundt 2016. Her inviterede LISK børn og unge i vandet for at prøve kræfter med de 

nyindkøbte Nipper (børne) boards. I alt var 10 børn på skift i vandet for at prøve dem. LISK 

håber, at arrangementet kan gennemføres igen i 2017, hvor eksempelvis uddeling af 

foldere kan være et ekstra tiltag, som kan støtte op om vandaktiviteterne og udbrede viden 

om sportsgrenen. 

Københavns Livredderklub har i 2016 for første gang afholdt arrangementet 

"Livredderskolen", hvor børn og unge fik mulighed for at deltage på et weekendkursus. Her 

kunne de prøve kræfter med konkurrencelivredning og udstyret i klubben samt få 

kendskab til basal livredning ved vandet. Dette er endnu et tegn på en god udvikling af 

livredning, idet klubber selv tager eget initiativ og ejerskab over formidling af livredning 

rundt om i Danmark. 

Derudover har flere klubber i løbet af 2016 arrangeret egen træning og træningssamlinger. 

Før i tiden stod LISK for en stor del af træningen i Danmark. Det voksende klubmiljø i 

klubberne med træning og forskellige aktiviteter - både for medlemmer samt udefra-

kommende - bevidner om øget kendskab og interesse for livredning i lokalområderne. 

Dette vil forhåbentlig styrke konkurrencelivredning fremover, og LISK håber derudover, at 

klubberne er med til at udvikle nye unge talenter, som kan kvalificere sig til landsholdet og 

internationale konkurrencer. 
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Her ses et udpluk af de børn, som fik 

mulighed for at prøve det nyindkøbte 

Nipper boards i forbindelse med 

Christiansborg Rundt.  
 

 

 

 

 

 

Her ses de seje børn, der deltog ved 

KLKs Livredderskole. 

Facebook-siden "Livredningssport Danmark" har snart 900 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, de fleste holder 

sig orienteret om sporten. Denne platform skal fortsat benyttes og udvides til at komme i 

kontakt med flere, som har interesse for sporten. 

Afholdelse af danske mesterskaber bassin og hav 

Ved DM i Bassinlivredning (tidl. DM Indendørs) gentog vi succesen med børnediscipliner, 

hvilket øgede deltagerantallet gevaldigt. Også her håber sektionen på, at øget fokus på 

livredning for børn og unge kan resultere i, at flere klubber ser dette som et satsnings-

område.  

DM i bassinlivredning 2016: 

Igen i år blev DM i bassinlivredning afholdt i Bellahøj Svømmestadion, arrangeret af LISK. 

Til stor positiv overraskelse var antallet af deltagere fordoblet i forhold til tidligere år - over 

700 startere. Denne store tilslutning satte selve afholdelsen på prøve, da alt udstyr måtte 

indkaldes fra klubberne, og hele bassinet var i brug. Stævnet forløb efter planen og 

overholdt tidsplanen. Dog vil der blive afsat mere tid af til DM i 2017, hvor bassintiderne er 

udvidet, og vi forhåbentlig igen vil have stor tilslutning. Det kunne overvejes, at vi fremover 

afholde stævnet over to dage. Den store nye opbakning stammede specielt fra svømme-

klubber, hvor børn prøver kræfter med livredningsdisciplinerne, som supplement til deres 

svømmetræning. Derudover deltog livredningsklubber fra hele Danmark samt deltagere fra 
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Tyskland, Norge og Sverige. For at kunne afholde stævnet fik LISK assistance af to tyske 

dommere, som ligeledes bragte forhindringer. LISK vil indkøbe egne forhindringer, som er 

klar til DM i bassinlivredning 2017. 

DM i havlivredning 2016: 

Igen i år valgte LISK at afholde DM i havlivredning i samarbejde med en livredderklub. I år 

tilbød Nordkysten Kystlivredderklub at stå for opgaven, og de fik arrangeret et velafviklet 

DM på Hornbæk Strand i Nordsjælland. Denne strand har ikke tidligere været brugt til 

konkurrencelivredning, men fungerede rigtig godt. Stævnet var en succes med ca. 120 

deltagere fra 17 forskellige klubber - fordelt over hele Danmark – samt enkelte deltagere 

fra Australien. Svømmeklubber, som var repræsenteret var bl.a. Helsingør og Hvidovre 

Svømmeklub. Som et nyt tiltag blev stævnet afholdt over to dage, og stævnet blev fornemt 

åbnet af Pia Holmen på grund af 10. års jubilæum for DM i havlivredning. Igen i år blev der 

uddelt vandrepokal til klubben med flest point. I år gik prisen til Nordkysten Kystlivred-

ningsklub. 

  

  

Et udpluk af billeder fra DM i havlivredning afholdt i samarbejde med Nordkystens Kystlivredderklub. 

Landshold 2016 

Generelt har landsholdet været lidt svækket i 2016 med få internationale konkurrencer og 

få atleter udtaget fra Danmark. LISK håber, at landsholdet igen vil stå stærkt i 2017, og at 

Danmark kan sende et fuldt hold til DLRG og EM i 2017. 
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DLRG 2016: 3 atleter deltog i DLRG cup: Celina Lohmann (KLK), Julie Fischer 

Christensen (Klampenborg SLSC) og Katrine Leth-Espensen (Klampenborg SLSC). 

Katrine vandt samlet set 2. pladsen i den samlede konkurrence for kvinder. 

VM i Holland: 

Her deltog Ronnie Dalsgaard og Katrine Leth-Espensen. Selvom Danmark kun stillede til 

start med to atleter, klarede de sig fænomenalt og slog heriblandt Norge i 

holdkonkurrencen, som ellers havde fuldt hold. 

Ronnie deltog i både udendørs og indendørs. Indendørs satte Ronnie en rigtig flot Master 

verdensrekord i 100m bjærgning med finner 100 manikin carry samt en flot 12. plads i 100 

manikin tow. Katrine deltog kun udendørs og klarede sig rigtig godt i surfski, hvor hun blev 

nr. 5 - kun overgået af atleter fra Australien og New Zealand. I board race fik hun en flot 7. 

plads. 

I Interclub konkurrencen stillede Københavns Livredderklub til start i Surf boat. KLK vandt 

en flot sølvmedalje i klassen 120+. 

  

Stemningsbilleder fra VM I Holland. Til venstre de danske deltagere Katrine og Ronnie, som begge 

klarede sig fremragende til VM. Til højre ses KLKs Surf boat, som tog sølv I klassen 120+. 

Andet 

Katrine Leth-Espensen vandt prisen "Den Gyldne Badehætte" ved Dansk Svømmeunions 

Award Show 2016. Hun vandt prisen pga. hendes resultater som atlet, og pga. den ildsjæl 

hun er inden for sporten. Dermed kom livredningssporten på podiet ved et stort svømme- 

arrangement, hvilket er et stort skridt for sporten i Danmark. 

Ved DM i havlivredning fik Line Præst Lauridsen og Katrine Leth-Espensen overrakt den 

prestigefyldte Svøm Aktives Ærespris af direktør Pia Holmen. Prisen blev tildelt dem på 

baggrund af Line og Katrines guld ved EM i 2013 i Board rescue holdkappen, og på 

baggrund af Katrines EM guld i Board race i 2015. 
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Katrine Leth-Espensen blev yderligere på baggrund af hendes resultater ved årets VM i 

Holland nomineret til Europas bedste livredder. Dette iblandt 4 dygtige kandidater fra 

Europa.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Til venstre ses Katrine og Line, som begge fik tildelt Svøms Aktives Ærespris - og til højre ses Katrine, 

som vandt den “Gyldne Badehætte” til Dansk Svømmeunions Award Show. 

Aktiviteter 2017 

 DM i Bassinlivredning, Bellahøj, 8. april (åben) 

 Arena Rescue, medio-maj (landshold) 

 Brita memorial - Svenske mesterskaber i bassinlivredning, maj (åben) 

 DLRG, Warnemünde, juni (landshold) 

 Svenske mesterskaber i havlivredning, Falsterbo, Svergie, juni (åben) 

 DM-havlivredning, Sjælland, 19. august (åben) 

Sektionen ser frem til endnu en god sæson med mange forskellige aktiviteter for sportens 

udbredelse - og spændende stævner for landsholdet. 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Svømmeunions Livredningssektion 

 


