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      Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent 

2. Livredningssektionens beretning 

3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen 

4. Orientering om sektionens budget 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Øvrige emner til drøftelse 

7. Valg af sektionsleder (vælges for to år i ulige år) 

Kresten Falster afgår efter tur og er villig til genvalg 

 

8. Valg af øvrige medlemmer til sektionens ledelse 

For 1 år: 

Camilla Brolin afgår efter tur og er villig til genvalg 

Michael Sørensen afgår efter tur og er villig til genvalg 

Sanne Høck Just afgår efter tur og er ikke villig til genvalg – Ronnie Dalsgaard 

indstilles til valg 

 

For 2 år – vælges i ulige år: 

Jane Nørgaard afgår uden for tur – Carsten Moldt indstilles til valg 

 

Supplerende medlemmer (uden stemmeret) 
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Livredningssektionen består af: 

Kresten Falster (sektionsleder) 
Jan Simonsen (medlem) 

Jane Brixen Nørgaard (medlem) 
Camilla Brolin Hjortkjær (medlem) 

Sanne Høck Just (medlem) 
Susanne Glasius (bestyrelsens repræsentant) 

 
 

SEKTIONENS BERETNING 
v/ sektionsleder Kresten Falster 

 
 

Livredningssektionen har gennem de seneste år været igennem en transitionsfase fra at 

være en sektion med fokus på afvikling af prøver og dommeruddannelse til at være en ren 

sportslig sektion. Transitionen har været kendetegnet ved et behov for at afklare retningen 

for sektionens arbejde.  

 

I foråret 2011 afholdte Livredningssektionen et visionsseminar for at udpege 

indsatsområder og ambitioner med sektionens arbejde. Jf. forretningsordnen har 

Livredningssektionen helt overordnet til formål at skabe grobund for en 

konkurrencelivredningskultur i Danmark. På seminaret blev der derfor diskuteret tre 

indsatsområder som skal fremme dette formål. Disse er:  

 

1. Klubudvikling 

2. Landsholdsarbejde og  

3. Stævneafholdelse 

 

For hvert indsatsområde definerede sektionen konkrete aktiviteter. Denne beretning vil 

derfor i ovennævnte rækkefølge gennemgå, hvilke aktiviteter det blev aftalt at sætte i 

gang, hvilke resultater der er nået, hvad der fortsat er af udfordringer og afslutningsvis, 

hvad der overordnet skal være fokus på fremadrettet.  
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Klubudvikling 

Indsats  

På visionsseminaret definerede sektionen følgende konkrete aktiviteter for arbejdet med 

klubudvikling: 

1. Støtte opstarten af selvstændige livredningsklubber eller livredderhold i 

eksisterende svømmeklubber. 

2. Iværksætte et selvstændigt konkurrencelivredderkursus for klubber, der ønsker at 

uddanne trænere til livredderhold. 

3. Uddanne konkurrencelivredningsdommere til afvikling af stævner. 

4. Kommunikere bredt om sporten: Kommunikationsbudskabet er overordnet, at 

konkurrencelivredning som den eneste disciplin i verden forener humanitært 

arbejde og konkurrenceidræt. Et underliggende budskab er, at 

konkurrencelivredningen giver mulighed for at bruge svømmefærdigheder på en 

langt mere alsidig måde end i svømmebassinet. Kommunikationsmålet er at fange 

interessen fra konkurrencesvømmere, som ikke længere har gnisten for ren 

bassintræning, men som ønsker at fortsætte med at dyrke vandidræt og bygge 

videre på de kompetencer, som de har opbygget igennem svømningen.  

 

Resultater  

Ad. 1 – I løbet af 2011 er der sket følgende udvikling på klubområdet:  

 Der er startet et børnelivredderhold i Aalborg svømmeklub, med fast tilslutning på 

mellem 16 og 18 børn. Målsætningen for dem er foreløbig at deltage i DM.  

 GI40 Hermes har i samarbejde med sektionen fået etableret en mere fast struktur 

omkring træningen for det konkurrencelivredderhold, der har kørt de seneste par år. 

Der er kommet en fast træner på kanten, hvor det tidligere har været nogle af 

sektionens medlemmer, der frivilligt har stået for træningen. Størstedelen af 

landsholdslivredderne er aktive på dette hold. Derudover har GI40 Hermes på eget 

initiativ oprettet et børnelivredderhold.  

 Nordkystens livredningstjeneste har oprettet tre selvstændige livredderklubber. Det 

er uvist, hvor stor tilslutning der er til klubberne i løbet af vinteren. Klubberne 
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gennemførte i løbet af sommeren et stort arbejde med afvikling af 

sommerlivreddercamps for børn i Nordsjælland, hvilket var en succes. 

 Klampenborg kajakklub har, som en underafdeling i klubben, oprettet den første 

livredderklub i Danmark med rent fokus på den udendørs del af 

konkurrencelivredningen. Klampenborg kajakklub har ønsket at starte denne 

underafdeling op, med henblik på at give den gamle og traditionsbundne klub et nyt 

pust af liv, med yngre medlemmer og med en ny anderledes anvendelse af 

kajakkompetencer. Ambitionen er her at brede interessen for udelukkende 

kajakroning til også at omfatte nogle af de andre discipliner i 

konkurrencelivredningen. Medlemmer fra sektionen er selv medlemmer i klubben, 

og har været med i opstarten. Sektionen deltager i næste bestyrelsesmøde med 

henblik på at afklare mulighederne for udvikling af livredningsaktiviteterne i klubben.  

 Vest Brøndby har startet et lille livredderhold med primært fokus på at kvalificere 

nogle af de lokale svømmere til juniorlandsholdet.  

 Hvide Sande livredderklub er startet op i år som en primær udendørs 

livredningsklub. Klubben er startet som et initiativ blandt tryglivreddere, med det 

formål at have et samlingspunkt udenfor kystlivreddersæsonen, og med det 

erklærede mål at deltage DM openwater. Hvide Sande livredderklub er blevet 

medlem af Dansk Svømmeunion i februar 2012. 

 

Derudover er der fortsat aktiviteter i de klubber, som hele tiden har arbejdet med 

livredning, som nævnt i sidste års beretning. Som det fremgår af ovenstående, er der sket 

rigtigt meget i udviklingen af klubområdet i løbet af det sidste år. Det er imidlertid et stykke 

vej endnu, inden livredning har den samme udbyggede klubstruktur, og det samme antal 

aktive udøvere som de andre sektioner.  

 

Ad. 2 – Sektionen er ikke kommet i mål med at udbyde et egentligt 

konkurrencelivredderkursus endnu, om end der er arbejdet videre på at formulere 

indholdet i et sådant kursus. Sektionen har været lidt afventende i forhold til at sikre en 

tilstrækkelig tilslutning til kurset, inden det udbydes.  
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Ad. 3 – I forbindelse med EJM projektet blev der uddannet 12 

konkurrencelivredningsdommere. Især forældre til juniorlivredderne har trukket en stor del 

af læsset i dette arbejde. Deres indsats har været helt uvurderlig i forbindelse med 

afviklingen af væsentligst EJM, men også DM både inde og ude.  

 

Ad. 4 – EJM blev på kommunikationsfronten dækket i et samarbejde mellem sektionen og 

unionen. Det lykkedes desværre ikke at komme igennem til nogle af de større 

landsdækkende medier. Det vurderes dog, at selve stævnet i sig selv har skabt en del 

opmærksomhed i det primære rekrutteringsgrundlag til konkurrencelivredningen, nemlig 

svømmeverdenen. De forskellige berøringsflader, som der har været til svømmemiljøet 

med både juniorsvømmerne og deres forældre, har givet en øget interesse for sporten.  

 

Derudover har sektionen fået adgang til at skrive på swimnews.dk. Denne 

kommunikationskanal er blevet brugt flittigt til at rapportere og reklamere fra og for alle de 

danske aktiviteter på konkurrencelivredderfronten. I løbet af vinteren er der ligeledes 

løbende blevet skrevet artikler omkring resultaterne i den australske Surfironmanseries. 

Det er håbet, at billederne og videoerne herfra kan sætte sporten i et endnu mere attraktivt 

lys, særligt i år hvor VM afholdes i Australien.  

 

Udfordringerne 

De væsentligste udfordringer i udviklingen af livredningsklubber i Danmark er, at det 

kræver lokale ildsjæle til at trække arbejdet. Sektionens medlemmer har været personligt 

involveret i flere af de aktiviteter, der er sat i gang, da det er begrænset, hvor mange der 

har tilstrækkeligt kendskab til sporten til at iværksætte konkrete aktiviteter. Det er 

vurderingen, at arbejdet med juniorlandsholdet og EJM har skabt en stor interesse for 

sporten blandt juniorernes forældre, og nogle af de lokale initiativer kommer da også 

herfra.  

 

Fremadrettet  

Sektionen vil fortsat støtte det gode arbejde, der allerede er sat i gang. Et egentligt 

konkurrencelivredderkursus for trænere vil være en af de aktiviteter, der skal kigges mere 
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på i det nye år. Kurset skal have defineret en klar målgruppe og på baggrund heraf 

afstemme indhold i kurset.  

 

Landsholdsarbejde 

Indsats 

I arbejdet med landshold definerede sektionen følgende indsatsområder: 

 

1. Udarbejde et årshjul for at skabe et overblik for udøverne og for sektionen 

2. Klare målsætninger for landsholdsaktiviteter 

3. Udvikling af trænerkompetencer hos både junior- og seniorlandsholdstræneren 

 

Resultater 

Ad. 1 – Områdemødet sidste år blev brugt til at udarbejde et årshjul for sektionens 

aktiviteter. Årshjulet har været en stor hjælp i løbet året i forhold til at skabe det samlede 

overblik. Ved områdemødet blev der ligeledes udarbejdet drejebøger for afvikling af DM 

både inde og ude. Ønsket om disse drejebøger har igennem længere tid været diskuteret 

på sektionsmøderne, netop for at undgå at starte forfra hver gang.  

 

Ad. 2 – På visionsseminaret blev der defineret følgende målsætninger for senior- og 

juniorlandsholdet: 

 Senior 2 – 4 top 8 placeringer ved EM – 1 medalje 

 Junior 4-6 Top 8 placeringer ved EJM – 2-3 medaljer 

 

Begge målsætninger blev indfriet. Ved senior EM i Allicante lykkedes det en af 

juniorpigerne at hente en sølvmedalje i surfrace, hvilket er en særdeles imponerende 

præstation.  

Ved junior EM i København blev det til 1 guld- og to sølvmedaljer i de udendørs discipliner, 

hvilket ligeledes må siges at være en tilfredsstillende præstation. Træningen op mod EJM 

var primært fokuseret på udendørsdisciplinerne, da det var vurderingen, at 

medaljechancerne var størst her. Denne strategi viste sig at bære frugt. Det kunne 

formentlig have blevet til endnu mere metal i løb-svøm-løb for damer, hvor to af 
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juniorpigerne tidligere har vist rigtigt gode takter. På selve stævnedagen var vandet under 

16 grader, og det var dermed tilladt at benytte svømmedragt, hvilket flere af de 

udenlandske deltagere gjorde brug af. Det giver som bekendt en væsentlig fordel i vandet, 

som det danske hold ikke kunne gøre brug af, da ingen af deltagerne ejede en 

svømmedragt.  

 

Ud over de europæiske mesterskaber deltog Danmark i DLRG cup i Warnemünde og de 

åbne svenske mesterskaber. I Warnemünde var der flere gode individuelle resultater og 

medaljer, bl.a. en samlet 2. plads i kvindernes konkurrence. Nogle af udøverne 

arrangerede derudover på eget initiativ deltagelse i forskellige europæiske stævner, hvor 

muligheden for deltagelse blev kommunikeret rundt til alle de aktive udøvere.  

 

Ad. 3 – det var ambitionen udvikle samarbejdet og afholde træningslejre med nogle af de 

udenlandske landshold for at styrke kendskab til andre landes træningsmetoder. Det er 

imidlertid kun blevet til et samarbejde med det svenske landshold, som vi i forvejen har 

kørt de seneste mange år.  

 

Udfordringer 

De væsentligste udfordringer i landsholdsarbejdet er, at der fortsat er et begrænset 

rekrutteringsgrundlag til både senior og juniorlandsholdet. Niveauet for at blive udtaget til 

henholdsvis EM og VM er at kvalificere sig på tider, der svarer til top 16 ved seneste 

stævne. På junior- eller seniorniveau er der ikke tilstrækkeligt med udøvere til at stille fuldt 

hold ved næste VM i Australien eller EJM i Sverige. Udfordringen på juniorniveauet er 

især, at flere af juniorerne er rykket op som seniorer. Det betyder, at der skal startes 

næsten forfra med juniorholdet, mens de juniorer der er blevet seniorer ikke helt har 

niveauet til at kunne gøre sig gældende på seniorniveau. Flere af de tidligere juniorer 

arbejder ikke desto mindre målrettet på at kvalificere sig til seniorlandsholdet. Arbejdet 

med at få EJM til Danmark har derfor båret frugt i forhold til at få flere til at dyrke sporten.   
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Fremadrettet 

Sektionen vil i 2012 foreløbigt fokuseret på at stille så stærkt et hold som muligt ved VM i 

Australien og ved EJM i Sverige. Tankerne omkring samarbejde med andre landshold er 

foreløbigt lagt på hylden. Det skal dog på områdemødet overvejes, om idéen skal tages op 

igen frem mod i sær VM. Her kunne det være fordelagtigt at indgå i et samarbejde om en 

træningslejr med en nation på et tilsvarende niveau som Danmark. Det kunne være 

England eller Holland. Det skulle særligt være med henblik på at styrke 

”bølgekompetencerne”.  

Stævneafvikling 

I 2011 har sektionen i tæt samarbejde med unionen stået for afholdelse af DM inde og 

ude. I 2012 er det en konkret ambition at få mere end 25 deltagere i udvalgte discipliner til 

DM indendørs. DM afholdes derfor som et åbent mesterskab og invitationen er sendt ud til 

forskellige europæiske landshold og til samtlige mulige kommunikationskanaler nationalt.  

 

Sektionen har derudover udarbejdet en stævnebeskrivelse for afholdelse af et åbent 

stævne for kystlivreddere i Danmark. Det vil sige et stævne for kystlivreddere fra de 

forskellige værn i Danmark. Stævnet skal bidrage til at styrke livredningskulturen i 

Danmark og bygge bro imellem de forskellige livredningstjenester. Samtidig skal stævnet 

skabe opmærksomhed omkring livredningssporten og hverve nye medlemmer til at dyrke 

konkurrencelivredning. Den Nordsjællandske livreddertjeneste og Amagerstrandpark har 

positivt tilkendegivet interesse for at deltage i stævnet. Det skal afklares om Trygfonden 

kystlivredning er interesseret i at deltage i stævnet, inden stævnet arrangeres.   

 


