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Mødeindkaldelse/Beslutningsnotat:   
Dato: 29. april 2012 

Mødetidspunkt: 09.00 

Mødested: Idrættens Hus, Brøndby 

Deltagere: Rinnie Dalsgaard (RD), Kresten Falster (KF), Erik Bech (EB), Helen Witt Quist (WIQ), Carl Eltorp (CE), 
Caroline Kleemann (CK), Jens Ellebæk (JE) 

Inviterede:  

Afbud:  Camilla Brolin Hjortkær, Michael Sørensen, Carsten Moldt, Jan Simonsen 

Beslutningsnotat: Caroline Kleemann 

E-mail til:  
Nr. Punkt Underpunkt Kommentar Status på punktet 

1. Valg af dirigent  
 

 Jens Ellebæk blev enstemmigt valgt til dirigent.  

2.  Livredningssektione
ns beretning 
 

Fremlæggelse af 
livredningssektio
nens 
årsberetning v. 
sektionsleder 
Kresten Falster 

KF fremlagde årsberetningen. 
I beretningen  blev der især lagt fokus på livredningssektionens 
udfordringer med at skulle udarbejde strategi og samtidig være 
udførende enhed.  
Der er efterhånden fremgang at se i forhold til udvikling af 
konkurrencelivredning – for eksempel i forbindelse med DM, hvor 
11 klubber og 60 deltagere var repræsenteret. Der var dog 
enighed om at professionalisere stævneafviklingen yderligere. 
 
Kommunikationen omkring livredning er blevet bedre, blandt andet 
via de indlæg RD skriver på Swim News. Derudover er der 
opstået ”rene” kystlivredder klubber på Nordkysten, Klampenborg, 
Hvide Sande. 
 
I forhold til landsholdsaktiviteterne er målsætningerne for de 
internationale stævner er indfriet.  
Der var ingen yderligere kommentarer til årsberetningen. 
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3. Drøftelse af 
målsætnings- og 
handleplan for 
sektionen 

Fremlæggelse 
ved 
sektionsleder 
Kresten Falster 
efterfult af 
drøftelse. 

KF fremlagde handleplanerne for sektionen. 
 
Stævner 
Der er et ønske om at udarbejde et kystlivredderstævne i 
slutningen af sæsonen med henblik på at integrere kystlivreddere i 
konkurrencelivredning.  
 
Målsætningen for de nationale stævner i forhold til deltagere: 

- Udendørs – DM, 50 deltagere. 

- Indendørs – DM, 100 deltagere, 25 deltagere i en disciplin. 

Klubber 

 Der skal skabes en klubstruktur, hvor træningstilbud bliver 
synlige. CE fra VAT/CPH fortalte om målsætningen i 
klubben om at etablere en ungdomsafdeling, som er en 
direkte fødekæde til livredning på højere plan.  Det kræver 
noget viden og arbejdskraft at etablere livredning i 
klubberne. 

  

 Det blev desuden diskuteret, at der er en barriere i 
svømmeklubkulturen, hvor det er opfattelsen, at mange 
cheftrænere er bange for, at svømmerne ikke kan 
kombinere svømning og livredning.  Det blev diskuteret, 
hvordan sektionen eventuelt kan få fat i cheftrænerne 
gennem en god dialog med bestyrelserne i klubberne.  
Dialogen skal evt. følges op af aktivitet.  

 

 Udviklingskonsulenterne spiller en rolle i forhold til 
udbredelsen. Der kan søges midler til udstyr i TrygFonden.   

 

 Aktivitetskalender skal udfyldes  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CK udarbejder i samarbejde 
med WIQ 
ansøgningskriterier til puljen. 
På næstkommende LISK 
møde. KF indkalder. 
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Landsholdsmålsætninger 
VM, november 2012: 
- en medalje (surf race, kvinder) 
- 2-4 a-finale pladser 
- cirka 6 deltagere. 
CE kan muligvis være behjælpelig med at finde flybilletter. 
IRB holdet kan muligvis kvalificere sig – afhængig af hvordan de 
klarer sig til stævner i Tyskland i foråret.  
4 personer.  
 
EJM, august 2012: 
- 5 medaljer 
- 6-8 a-finaler 
 
DLRG Cup, juli 2012: 
- fuldt hold 
- top 3 placering 
 
Generelt i forhold til stævnedeltagelse med udtagne 
hold/landshold skal der tidligere i processen gøres opmærksom 
på, hvad det koster klubberne at have en udøver med til 
mesterskaber. Klubberne skal vide, hvad de har at forholde sig til. 
 
Dommeruddannelse 
Der skal uddannes flere dommere, men der skal samtidig findes 
en løsning til at vedligeholde dommernes kompetencer. 
CE vil gerne afsætte tid til at deltage i dommeruddannelse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KF og CK ansvarlige 
 
 
 
 
 
CK undersøger 
mulighederne for 
uddannelse. 
 

4. Orientering om 
sektionens 
regnskab og budget 
 

Status CK fremlagde sektionens regnskab og budget.  
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5. Behandling af 
indkomne forslag 

 Ingen indkomne forslag.  

6. Øvrige emner til 
drøftelse 
 

 CE fremlagde tanker fra VAT/CPH i forhold til bruge Vallensbæk 
strand til DM i udendørs livredning. Der er gode 
tilkørselsmuligheder til stranden og kommunen er indforstået med 
at fjerne sten og muslinger fra sandet. 

Drøftes på næstkommende 
sektionsmøde 
 

7. Valg af 
sektionsleder 
 

 Kresten Falster afgik efter tur og blev genvalgt for en 2 årig 
periode. 

 

8. Valg af øvrige 
medlemmer til 
sektionens ledelse 

 For 2 år – vælges ulige år: 
Carsten Moldt blev valgt for 1 år, da han overtager Jane 
Nørgaards plads uden for tur. 
For 1 år: 
Ronnie Dalsgaard blev valgt 
Camilla Brolin blev valgt 
Michael Sørensen blev valgt 
 
JE bemærkede, at der skal kigges på sektionens forretningsorden, 
da KF kan i princippet risikere at være eneste medlem af 
sektionen til næste år. 
 
Forslag til kommende medlemmer til valg næste år: 
Folk fra svømmeverdenen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Drøftes på næstkommende 
sektionsmøde 
 
 
 
Drøftes på næstekommende 
sektionsmøde 

 


