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I oplysningens 
tjeneste

Danmark er omgivet af vand, og 
stadig flere finder glæde ved livet på 
og i vandet. Derfor arbejder Tryg-
Fonden Kystlivredning vedholdende 
for at gøre strande, havne og søer 
til et mere sikkert sted at opholde 
sig. Målet er at nedbringe antallet af 
drukneulykker og gøre det mere 
trygt at færdes ved danske strande, 
søer og havne.

Færre røde aktioner
Det ustadige vejr til trods bød som- 
meren på flere aktioner end sidste 
år. Til gengæld havde vi færre aktio - 
ner, hvor folk var i livsfare. Det skyl- 
des færre badedage og derfor færre 
gæster på strandene og i vandet. 

Tallene for i år viser, at vores liv- 
 reddere gennemførte i alt 26.763 
aktioner, hvoraf kun de 27 betegnes 
som aktioner, hvor mennesker har 
været i livsfare. Vi glæder sig over, at 
antallet af kritiske redningsaktioner 
er lavere end sidste år. Ikke mindst 
fordi livredderne har fået mulighed 
for at bruge mere tid på selv at 
opsøge strandens gæster og snakke 

med dem om badesikkerhed. 
Forhåbentligt er mange blevet 
klogere på, hvordan man omgås 
revlehuller og fralandsvind og der- 
med bedre rustet til at undgå farlige 
situationer, når de bader i Danmark 
og udlandet.

Fokus på oplysning
I de første ti år af TrygFonden Kystliv- 
rednings levetid havde vi særligt 
fokus på opbygning af livrednings-
tjenesten. Fremover ønsker vi at 
styrke den forebyggende indsats 
endnu mere i form af oplysning og 
uddannelse. Vi er bl.a. involveret i to 
vigtige projekter, der handler om 
skiltning af de danske strande. Det 
ene skal forebygge ulykker ved at 
oplyse gæsterne om strandens 
særlige udfordringer. Det andet skal 
sikre, at hjælpen når hurtigt frem, 
hvis ulykken alligevel sker.

Pressen er også blevet en vigtig 
partner i vores arbejde med at gøre 
bade- og vandsikkerhed tydelig i 
danskernes bevidsthed. Når pressen 
skriver om vand og sikkerhed, for - 

stærker de budskabet om, hvordan 
danskerne bedst passer på sig selv 
og andre ved vandet. Derfor er vi 
glade for, at budskabet om bedre 
sikkerhed ved vand og på strand 
nåede pressen 1.007 gange i denne 
sommer. 

Visioner og øget samarbejde
Efter 13 sæsoner har TrygFonden 
Kystlivredning samlet viden og 
erfaring med vandsikkerhed i ind- 
og udland. Al den indsigt deler vi nu 
med andre i et projekt, der skal 
forme en fælles vision for stranden 
som fremtidens rekreative område. 
”Fremtidens Strand” samler kommu-
ner, regioner og andre aktører for at 
skabe rammerne for den strand, som 
danske og udenlandske brugere af 
stranden efterspørger. Vi har et 
fælles mål om færre ulykker og flere 
turister ved de danske kyster. 

Tak for en god sæson  
og på gensyn i 2012.

TrygFonden Kystlivredning

2011 blev endnu en travl sæson for TrygFonden Kystlivredning. Vores 
livreddere deltog i knap 27.000 aktioner på otte uger, mens budskabet 
om bedre badesikkerhed nåede medierne mere end 1.000 gange.  
Vi glæder os over, at sommerens antal af kritiske redningsaktioner var 
lavere end sidste år og fortæller her om årets mange indsatser for at 
øge respekten for vand. Samtidig løfter vi sløret for nye projekter, der vil 
være med til at forme fremtidens vandsikkerhed og danskernes glæde 
ved vand som rekreativ ressource.
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Når de danske skole
elever går på sommer
ferie, trækker Tryg
Fondens kystlivreddere 
i arbejdstøjet. I juni 
2011 åbnede 31 rød
hvide tårne. Østerstrand 
i Fredericia og Palme
stranden i Frederiks
havn er nye på kortet.  

I 2011 åbnede TrygFonden Kystliv-
redning endnu to tårne i Fredericia 
og Frederikshavn. Tårn nr. 30 og 31 
blev indviet ved hver sin lille cere-
moni i de to kommuner. Alle landets 
livreddertårne er udstyret med 
hjertestarter, rescue boards og 
andet førstehjælpsudstyr, og de 
specialuddannede kystlivreddere 
var på vagt hver dag mellem kl. 11 
og 19 fra uge 26 til 33. 

Vælg en strand med et tårn
Badegæster kan mindske risikoen 
for en badeulykke ved at vælge en 
strand med et bemandet livredder-
tårn. Et flag i tårnets top fortæller, 
at livredderne er på vagt, og den 
primære zone, som livredderne 
observerer, er markeret med rød/
gule flag i strandkanten. Alligevel 
opfordres strandens gæster til altid 
at orientere sig om badeforholdene, 
når man ankommer til stranden. 
Man bør spørge livredderne til råds 
eller forhøre sig om strandens 
badeforhold blandt de lokale, før 
man hopper i bølgen.

Forebyggende 
aktioner er vigtige

Selv om sommeren ikke har budt på 
stabilt sommervejr, har livredderne 
haft travlt på de danske strande. 

Heldigvis var de fleste aktioner 
forebyggende, men det gør dem 
ikke mindre vigtige. 

Livredderne har for eksempel 
stoppet hundredvis af badegæster 
fra at gå i vandet på de strande og 
havnebade, hvor kloakvandet løb ud 
i havet efter sommerens kraftige 
skybrud i hovedstadsområdet. 

Synlig sikkerhed på 
stranden og i pressen

To nye tårne på kortet

31 tårne, 200 livreddere, 26.763 aktioner og 1.007 
presseomtaler. Budskabet om badesikkerhed blev 
både set og hørt i sæson 2011. Det betyder, at 
arbejdet med at oplyse danske og udenlandske  
badegæster når ud til rigtig mange.

1 Tornby Strand,   
 Tornby

2 Løkken Strand,   
 Løkken

3 Blokhus Strand,   
 Blokhus

4 Palmestranden,   
 Frederikshavn

5 Søndervig Strand,   
 Søndervig

6 Sydstranden,   
 Hvide Sande

7 Henne Strand,   
 Henne

8 Vejers Strand,   
 Vejers

9 Lakolk Strand,   
 Rømø

10 Østerstrand,   
 Fredericia

11 Moesgård Strand,   
 Aarhus

12 Grenaa Sydstrand,   
 Grenaa

13 Kerteminde   
 Nordstrand,   
 Kerteminde

14 Fyns Badestrand,   
 Nyborg

15 Marielyst Strand,   
 Marielyst

16 Enø Strand,   
 Karrebæksminde

17 Feddet Strand,   
 Faxe

18 Hundige Strand,   
 Hundige

19 Ishøj Strand,  
 Ishøj

20 Vallensbæk Strand,  
 Vallensbæk

21 Brøndby Strand,   
 Brøndby

22 Fisketorvet   
 Havnebad,  
 København V

23 Islands Brygge   
 Havnebad,  
 København S

24 Charlottenlund   
 Strandpark,  
 Charlottenlund

25 Bellevue   
 Strandpark,  
 Klampenborg

26 Furesøbad,   
 Værløse

27 Rørvig Strand v.   
 Kabelhuset,  
 Rørvig

28 Gudmindrup 
 Strand,   
 Gudmindrup

29 Høve Strand,  
 Høve

30 Antoinette Strand,  
 Rønne

31 Balka Strand,   
 Balka/Neksø
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Best practise 
guidelines på vej
TrygFonden Kystlivredning er blevet 
nogen, man spørger. Vi får ofte 
henvendelser fra kommuner, 
borgere og fore ninger, der efter-
spørger vores viden og erfaringer 
med badesikkerhed fra ind- og 
udland. Blandt andet derfor er vi 
lige nu i gang med at samle og 
for midle denne viden i en række 
guidelines om bl.a. brug af red-
ningskranse, indhegning af private 
badebassiner og sikkerhed ved 
havnebade. Følg med på respekt-
forvand.dk.

Jeg er helt sikkert 
med igen næste 
sommer!

“Kombinationen af at have et 
ansvarsfuldt job og kunne bruge 
min fysik til at gøre en forskel for 
andre var det, der fik mig til at blive 
livredder. Jeg har endnu ikke været 
ude i en livreddende aktion, men i 
virkeligheden – og heldigvis –  
fylder vores forebyggende arbejde 
på stranden langt mere. Det kan fx 
være at bremse folk, der er på vej i 
vandet med badedyr på en dag, 
hvor vind og vejr gør det farligt. 
Samtidig er træning en del af 
jobbet, og der er et rigtig godt 
sammenhold med de andre 
livreddere. Jeg er helt sikkert med 
igen næste sommer.”

Frederikke Jars er 21 år og læser 
Idræt og Sundhed ved Syddansk 
Universitet. Hun er uddannet 
kystlivredder hos TrygFonden 
Kystlivredning i 2011.

I takt med at stadigt flere bruger 
vandet omkring os rekreativt, stiger 
opgaven med at oplyse vandglade 
borgere om, hvordan man bedst 
passer på sig selv og andre i og ved 
vandet. Derfor spænder livreddernes 
opgaver vidt. Fra at oplyse strandens 
gæster om vand og sikkerhed, over 
førstehjælp i tilfælde af dehydrering og 
bistik til at gribe aktivt ind i livstruende 
situationer. 

Livreddernes indsats for at skabe 
tryghed på strandene understøttes af 
medierne, der i den grad var med til at 
sprede det livsvigtige forebyggende 
budskab i sæson 2011.

Forebyggelse 
fylder mest

I sæson 2011 rykkede  
TrygFonden Kystlivredning ud 
26.763 gange.  

27 livreddende aktioner
27 gange var personer i livsfare.  

1.193 x førstehjælp
Livredderne gav almindelige 
førstehjælp til 1.193 gæster. 

25.543 forebyggende 
aktioner 
Livredderne bistod med 25.543 
forebyggende indsatser. 
     



Den nationale drukne
statistik bygger på tal fra 
dødsårsagsregistret og 
sygehusdata for nær
druknede. Statistikken 
giver os meget vigtig 
viden, men hvis vi for 
alvor skal ændre adfærden 
ved vand, skal vi også 
have indsigt i befolkning
ens erfaringer med vand 
og badesikkerhed. I 2010 
iværksatte TrygFonden 
derfor en befolknings
undersøgelse. Tilsammen 
viser de to rapporter vej 
til nye forebyggende 
indsatser.  

For tredje år i træk udgav TrygFonden i 
2011 en national druknestatistik, som 
giver et veldokumenteret billede af 
druknedødsfald i Danmark.  Men det var 
først med rapporten ”Befolkningens syn 
på badesikkerhed”, at TrygFonden 
Kyst livredning for alvor fik kortlagt, at 
hver fjerde dansker har været ude for en 
nærdrukning og dermed været i fare for 
at lide druknedøden.

Nærdrukning sker ofte i  
barndommen
Befolkningsundersøgelsen viser, at 
nærdrukninger ofte sker i barndommen. 
Og det vækker bekymring hos TrygFonden 
Kystlivredning.

”Det ser ud til, at forældre tror, at det er 
nok at sidde i vandkanten, når deres 
børn bader,” siger kystlivredningschef 
Erik Beck. ”Det hjælper ikke at sidde tæt 
på, hvis man kigger væk eller læser avis. 
Børn drukner hurtigt og stille, derfor er 
det afgørende, at man hele tiden ser på 
sine børn, når de bader.” 

Meget tyder på, at forældre har en 
for kert opfattelse af, hvordan børn 
reagerer, når de er ved at drukne. Derfor 
kan de let overse faresignalerne. Modsat 
af, hvad man ser i film, så råber og vifter 
børn sjældent med armene, når de druk-
ner. De synker blot. Derfor vil børn 

fortsat være et fokusområde for 
oplysningsindsatsen fra TrygFonden 
Kystlivredning.

Særlig indsats over for tyske 
turister
Den nationale druknestatistik viser, at 
det i langt overvejende grad er tyske 
turister, der drukner ved Vesterhavet. 
Derfor lavede vi i sensommeren 2010 en 
undersøgelse blandt tyske sommerhus-
gæster for at undersøge, hvordan man 
bedst kan øge deres viden om bade-
sikker hed. 

Svaret af undersøgelsen var meget klart. 
Turisterne efterspurgte foldere og 
plaka ter. Derfor har vi i år distribueret 
TrygFonden Kystlivrednings oplysnings-
materialer til tysk i samarbejde med 
vestkystens store sommerhusudlejere. 
Vi har også fået oversat den populære 
male- og quizbog til børn, så vi fanger 
børnenes opmærksomhed og opfordrer 
dem til at quizze med mor og far.

Region Midtjylland, Blå Flag og 
TrygFonden Kystlivredning har 
sammen sat gang i arbejdet med en 
strategi for Fremtidens Strand – et 
nationalt initiativ, der vil øge både 
badesikkerhed og turisme. 

Sikkerhed og synlighed
Fremtidens strand er fuld af mulig-
heder, og strandens mange interes-
senter skal sammen finde balancen 
mellem bedre beskyttelse af stran-
dens natur og bedre udnyttelse af 
strandens unikke potentiale. Alt sam-
men i trygge rammer.

”Danmark har 7.500 km kyststræk-
ning, og det er i sagens natur umuligt 
at bemande strækningen fuldt ud 
med livreddere,” fortæller område-
chef for Sikkerhed i TrygFonden,Rene 
Højer. ”Tanken er, at hvis man gør 
nogle strande særligt attraktive, vil 
de både være et trækplaster for 

turister, og samtidig vil badegæster 
samle sig på færre strande, hvor det 
til gengæld er muligt at maksimere 
sikkerheden.”

Fremtidens strand er både for lokale, 
der bruger den året rundt, og for de 
gæster, der glæder sig til at opleve 
den. 

Den skal tilgodese individuelle 
interesser og være så unik, at folk vil 
rejse efter den. Samtidig er det 
cen tralt, at stranden udvikles i en 
bæredygtig retning, skaber grobund 
for fællesskaber og tilgodeser 
behovet for aktiviteter og oplevelser 
hele året rundt. Du kan følge 
udviklingen på respektforvand.dk. 

Pejlemærker for 
fremtiden

TrygFondens nationale druknestatistik & befolkningsundersøgelsen:

Fælles visioner 
for fremtidens strand 

”Efter 13 sæsoner har TrygFonden Kystlivredning samlet både 
netværk, viden og erfaring med livet på og ved vandet. Al den 
indsigt deler vi nu med andre i håb om sammen at kunne forme 
en vision for stranden som fremtidens rekreative område,” siger 
René Højer, der står i spidsen for TrygFondens samlede indsats på 
området for sikkerhed på og ved vand. 
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Befolkningens syn på 
badesikkerhed

Undersøgelsen ”Befolkningens Syn 
På Badesikkerhed” er udført af 
Epinion for TrygFonden i oktober 
2010. Den er et supplement til 
TrygFondens nationale drukne-
statistik, som er udarbejdet af 
Statens Institut for Folkesundhed, 
SDU i 2011. 

Pas på børnene!

Mere end halvdelen af fatale drukne- 
 ulykker blandt børn under 15 år 
sker i forbindelse med badning.
 
Druknestatistikken viser, at tæt på 
halvdelen af de 562 personer, der 
blev behandlet på sygehuse som 
følge af en drukneulykke i perioden 
2001-2009, er børn under 15 år. 

Fremtidens Strand skal være sikker for alle, der vil bade, dyrke 
sport, opleve naturen eller nyde stranden på andre måder.  
TrygFonden Kystlivredning er med i et samarbejde om en fælles 
national strategi for Fremtidens Strand.  



Livsvigtig oplysning
Når badesæsonen slutter, er der stadig masser at fortælle om vand og 
badesikkerhed. Oplysning kan lære danskerne at forebygge de drukne
ulykker, som sker hele året på grund af fald fra moler og joller, vinterbad
ning eller uforsigtig adfærd i forbindelse med vandsport. Her giver vi et 
overblik over oplysningstjenesten i 2011.
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Hvert år mister 38.000 europæere livet ved en drukneulykke. Som led i et 
europæisk sam arbejde overflyver TrygFonden Kystlivredning nu Danmarks 
kyststrækning for at vurdere strandenes risiko. Herefter opsættes skilte på  
de største strande, der informerer badegæster om de særlige forhold. 
Initiativet bliver en milepæl for dansk badesikkerhed. 

Den europæiske gren af livredder-
organisationen ’International Life 
Saving Organisation’ (ILSE) har 
igangsat et stort fælleseuropæisk 
projekt, hvor man risikovurderer  
alle strande i Europa og opsætter 
inform ationsskilte, der fortæller  
om stran dens særlige forhold.

I Danmark er det TrygFonden 
Kystlivredning, der står for at over- 
flyve og risikovurdere de danske 
badestrande. Dermed får vi for 
første gang et fuldstændigt billede 
af, hvor der bliver badet i Danmark 
og detaljerede karakteristikker for 
de enkelte strande. Og det er en god 
idé, synes Kystlivredningschef i 
TrygFonden Kystlivredning, Erik Bech. 

”Der findes ikke to strande, der er 
ens, og selv inden for Danmarks 
grænser er der store forskelle på 
strandene på fx den jyske og den 
fynske vestkyst. Informationsskil-
tene giver strandens gæster mulig-
hed for at træffe oplyste valg om, 
hvor og hvornår de skal bade, så de 
ikke udsætter sig selv og andre for 
unødig fare.” 

Kommunerne er med i arbejdet
Det er målet at risikovurdere i alt 80 
større badestrande inden for fem år. 
TrygFonden Kystlivredning udarbej-
der en rapport til kommunen for 
hver strand, vi risikovurderer. 
Dermed kan også kommunerne 
tænke den fremtidige badesikkerhed 
ind i lokalplanerne.

Skilte, 
der redder liv 

Tårne og livreddere 
Knap 200 specialuddannede kystliv-
reddere blev i 2011 sendt ud til 
danske strande og havnebade for at 
bemande TrygFondens 31 rød- og 
hvid-stribede livreddertårn.

Livredder- og 
Havnepatruljen
Hen over sommeren drog de 
populære patruljer rundt til knap 60 
strande og 60 havne. LivredderPa-
truljen  demonstrerede livreddende 
førstehjælp og gav gode råd om 
sikkerhed på stranden, mens 
HavnePatruljen bl.a. demonstrerede 
havnenes eget redningsudstyr, som 
gæsterne kunne afprøve. De popu-
lære patruljebiler medbringer 
pro fessionelt udstyr til at håndtere 
de livstruende situationer, som kan 
opstå ved havet, fx redningsbåd, 
rescue-board, hjertestarter, første-
hjælpskuffert og iltudstyr.

Foldere, plakater og 
malebøger 
Godt 450.000 foldere, plakater og 
malebøger blev i 2011 uddelt til 
strandens og havnens gæster for at 
øge viden om farerne ved vand og 
for at lære danskerne at passe på sig 
selv og hinanden ved vandet.

Strandvejrs app til 
iPhone og Android
Nu kan alle få dagens strandmeldin-
ger fra TrygFondens kystlivreddere via 
vores mobil app. I sæsonen kan du 
finde det nærmeste livreddertårn, 
tjekke vind, vand og vejr, se farven på 
flaget og genopfriske de 5 baderåd. 
Hent den gratis app på App Store og 
Android market. Søg på ”strandvejr”.

Respektforvand.dk
TrygFonden driver oplysningssitet 
respektforvand.dk, hvor man blandt 
meget andet kan se videoklip, hente 
oplysning og gode råd, læse om 
livredderuddannelsen, lære at tackle 
et revlehul og finde det nærmeste 
livreddertårn. TrygFonden Kystlivred-
ning er et samarbejde mellem 
TrygFonden og Dansk Svømmeunion.

Sejlsikkert.dk
Sejlsikkert.dk er en hjemmeside, der 
skal udbrede kendskabet til sikkersej-
lads og motivere til, at flere tager et 
duelighedsbevis og tilegner sig viden 
om, hvordan man gebærder sig 
sikkert til søs. TrygFonden sam - 
arbejder med Søsportens Sikkerheds-
råd om projektet. 

Redningskranse
TrygFonden stiller gratis rednings-
kranse til danskernes rådighed via 
en fadderordning. Flere end 3.500 
redningskranse hænger i dag rundt 
omkring i landet ved strande, søer, 
havne og andre steder, hvor folk 
færdes i nærheden af vand. 

Erik Bech, kystlivredningschef 
i TrygFonden Kystlivredning
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Når TrygFondens HavnePatrulje 
besøger havne over hele landet, 
viser livredderne blandt andet, 
hvordan man bruger havnens 
redningsudstyr, og børn og voksne 
får selv lov at være med til at redde 
en person op af vandet. De special-
uddannede livreddere giver gode råd 
om, hvordan man færdes sikkert på 
havne, og de tager sig god tid til at 
tale om de ulykker, hvor alkohol er 
involveret. 

”Netop den hyppig tilstedeværelse af 
alkohol gør det særligt svært at 
forebygge drukneulykker på havnen, 
” siger René Højer, som er område-
chef for sikkerhed og ansvarlig for 
bade- og vandsikkerhed i TrygFonden.  

”Alkohol og havvand er en rigtig 
dårlig cocktail. Ud over at kroppen 
nedkøles hurtigere i vandet, når man 
har drukket, så er det også langt 
sværere at orientere sig, hvis man 
falder i havnen. Det er meget 
forskelligt, hvilket redningsudstyr der 
er i havne, og stigerne kan ofte være 
meget svære at se i mørke.” 

Der findes ingen lovgivning eller 
standarder for, hvilket redningsud-
styr der skal være i havne. Derfor er 
det bedste råd at holde sig fra 
havnen, hvis man har alkohol i 
blodet. TrygFonden Kystlivredning 
sendte i 2011 plakater om risikoen 
ved at blande alkohol og havvand 
rundt til landets større havne. 

Alkohol og havvand er 
en livsfarlig cocktail
Hver 4. drukneulykke i Danmark sker på havnen. Oftest er den døde  
mellem 45 og 64 år, og 9 ud af 10 druknede er mænd. Langt de fleste var 
alene, da de druknede, og i 3 ud af 5 ulykker var den døde påvirket af 
alkohol på ulykkestidspunktet. Sådan lyder den dystre baggrund for 
TrygFonden Kystlivrednings indsats i havnene. 

Hvad er nummeret på din 
yndlingsstrand?
Alarmcentralen kender 
det alt for godt. Nogen 
ringer fra en strand og 
har brug for hjælp, 
men hjælpen har svært 
ved at finde hen til den 
rigtige, adresseløse 
strand. Derfor får alle 
danske strande nu et 
nummer. I løbet af 
2013 vil alle strande 
være mærket med 
7.000 unikke numre. 

TrygFonden har doneret 4 millioner 
kroner i støtte til et landsdækkende 
nummersystem for de danske 
strande, som skal øge sikkerheden 
ved nødopkald langs kysten. Med 
det nye nummersystem bliver det 
nemmere at identificere ulykkesste-
det, når folk ringer 1-1-2, og det kan 
i yderste instans redde liv. Hvert skilt 
har et bogstav, der benævner en af 
landets 12 politikredse, samt et unikt 
tal for stranden. Numrene fremgår 
af nogle nye grønne skilte, herud-
over sættes de også på bl.a. stran-
dens redningskranse og -trekanter, 
så de er nemme at finde for den,  
der slår alarm. Det er Rigspolitiet, 
der står for nummereringen af 
strandene.
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Livredning er et job, der handler om 
at hjælpe mennesker i nød. Men det 
er også en sportsgren under udvik-
ling. Livreddere skal være ”fit to save 
lives”, og det tiltrækker de sejeste 
unge mænd og kvinder i verden. 
Europamesterskabet i konkurrence-
livredning blev for første gang 
afviklet på dansk jord i september 
2011. I alt 134 unge fra 15 nationer 
deltog i en sport, som er fyldt med 
spændende og fysisk krævende 

action, men som bygger på en 
meget alvorlig baggrund: evnen til at 
kunne redde menneskeliv. Disciplinen 
er vigtig set i lyset af de ca. 38.000 
personer, der hvert år mister livet 
ved drukneulykker i Europa.

TrygFonden Kystlivredning stod for 
sikkerheden ved stævnet, der 
åbnede tilskuernes øjne for glæden 
ved åbent vand-svømning. ”Dan-
mark har en stærk tradition for 

svømning indenfor i bassiner”, 
fortæller Michael Iwersen, ”men vi 
kan se, at mange unge svømmere 
nu tager skridtet udenfor. Livredning 
er en udfordrende sportsgren, der 
tilbyder afveksling fra bassinkant til 
vandkant. Det er min klare oplevelse, 
at vi er med til at føde en ny 
sportsgren i disse år, som kan gå 
hen og blive meget populær.”

TrygFonden Kystlivredning oplever i disse 
år en stigende efterspørgsel efter hjælp 
og assistance ved arrangementer. 
”Lærere, der skal på koloni med skole-
børn, vil fx gerne have en livredder med, 
når de skal have børnene med ud at 
bade,” fortæller Michael Iwersen, uddan-
nelsesleder i TrygFonden Kystlivredning. 
”Og selvom det ikke altid kan lade sig 
gøre at deltage i børnenes kolonier, ser vi 
det som et positivt udtryk for, at vigtig-
heden af badesikkerhed stiger blandt 
lærere og forældre.” 

Der er også gang i efterspørgslen efter 
livreddere til stævner med åbent vand-
svømning som fx triatlon. Michael Iwersen 
fortæller med tilfredshed, at arrangørerne 
er begyndt at tænke på TrygFonden 
Kystlivredning, når man skal have styr på 

sikkerheden ved et åbent vand-svømme-
stævne. ”Vi kommer med en professionel 
livreddertjeneste og ditto udstyr, som 
skaber en følelse blandt deltagerne om, 
at der er styr på sikkerheden.”

Næste generation af livreddere står 
på spring
Også gymnasierne har fået øjnene op for 
glæden ved livreddertræning. I 2011 havde 
TrygFonden Kystlivredning 6 hold a 30 
gymnasieelever igennem 2 timers livred-
dertræning, hvor eleverne dels lærte 
førstehjælp med en MiniAnne dukke og 
dels lærte at bruge et rescue board. 
Eleverne var begejstrede og syntes, det 
var en spændende måde at have idræt på. 

”Eleverne oplever, at de lærer noget, de 
kan bruge til noget,” fortæller Michael 

Iwersen. ”Og det er jo sandt. Kunstigt 
åndedræt og hjertemassage er en 
færdighed, de kan bruge resten af deres 
liv.” Det er også Michael Iwersens oplev-
else, at det flytter grænser for de unge at 
lære at svømme i åbent vand. Det giver 
svømmeundervisningen en helt ny 
dimension, og den gør ikke respekten for 
vand mindre. 

Livredning giver svømning 
en helt ny dimension

Europæisk juniormesterskab i livredning, EJM, satte gang i livredderkulturen, 
da mesterskabet i år blev afholdt på Amager Strand. Danmark vandt guld i 
Runswimrun for drenge og to gange sølv til pigerne for Board rescue og 
Tube rescue. TrygFonden Kystlivredning var til stede for at styrke deltager
nes sikkerhed og give tilskuerne mulighed for at prøve livreddernes gear. 

Europamesterskabet i 
konkurrencelivredning

TrygFonden Kystlivredning ønsker at opbygge en livredderkultur, der kan 
højne bevidstheden om vandsikkerhed generelt og uddanne store og små 
vandhunde til at begå sig sikkert ved vand. Børn og unge tager lige nu 
initia tivet til sig. 



TrygFonden Kystlivredning

arbejder med at øge sikkerheden på 
danske badestrande og havne. 
TrygFonden Kystlivredning er et 
samarbejde mellem TrygFonden og 
Dansk Svømmeunion og er landets 
førende kystlivredningstjeneste med 
200 specialuddannede kystlivreddere, 
som i 2011 bemandede 31 livredder-
poster ved danske strande og havne-
bade. I 2011 udførte TrygFondens 
kystlivreddere 27.959 aktioner, hvoraf 
de 27 betegnes som livreddende.

TrygFonden Kystlivredning driver 
også en større oplysningstjeneste 
med det formål at forebygge 
drukneulykker og står desuden bag 
Danmarks nationale druknestatistik. 

TrygFonden Kystlivredning har 
eksisteret siden 1998. Formålet er at 
udbrede sikkerheden på de danske  
badestrande og havne og at fore-
bygge ulykker ved og i vandet.

Se mere på respektforvand.dk  
og trygfonden.dk.

Har du spørgsmål om vores 
 indsatser langs de danske kyster, 
så kontakt:

René Højer
ansvarlig for  
bade- og vandsikkerhed,  
TrygFonden
Tlf.: 20 70 38 92 
rh@trygfonden.dk 

Erik Bech
kystlivredningschef,  
TrygFonden Kystlivredning
Tlf.: 30 33 72 49 
eb@svoem.dk
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