Velkommen til
Livredningssektionens områdemøde
Søndag d. 27. april 2014 kl. 9.00
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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
På valg for 2 år
Kresten Falster afgår efter tur og er ikke villig til genvalg
- Kandidater; Carsten Rossen Moldt og Ole Westh-Hansen
8. Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionen
På valg for 1 år:
Ronnie Dalsgaard afgår efter tur – er villig til genvalg
Ole Westh-Hansen afgår efter tur – stiller op til formand.
- Kandidat; Anders Elbeck
Line Præst Lauridsen afgår efter tur – er villig til genvalg
På valg for 2 år:
Carsten Rossen Moldt afgår efter tur – stiller op som formand.
- Kandidat; Thomas Ibsen
Jan Simonsen afgår før tur
- Kandidat; Katrine Leth-Espensen
9. Eventuelt
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Livredningssektionens beretning
v/ sektionsleder Kresten Falster
2013 har været et rigtigt godt år for konkurrencelivredning i Danmark. Mange af de mål
som sektionen har arbejdet hen i mod igennem de sidste tre år, er langt om længe
begyndt at materialisere sig i konkrete resultater.
Livredningssektionen har igennem de sidste fire år arbejdet med 3 indsatsområder:
1. Udbredelse af konkurrencelivredning som sport
2. Landsholdsarbejde og
3. Afvikling af danske mesterskaber inde og ude
Nedenfor er en gennemgang af de aktiviteter, som har fundet sted i løbet året af inden for
hvert af de tre indsatsområder.
Udbredelse af konkurrencelivredning som sport
Livredningssektionen har arbejdet på flere fronter for at udbrede konkurrencelivredning
som sport i Danmark. Særligt har der været fokus på information/inspiration og
uddannelse.
Information, inspiration og uddannelse
Sektionen har fortsat successen fra 2012 og har været ude og undervise i både den
praktiske og teoretiske del af livredningen på størstedelen af svømningens
grunduddannelse modul to. På disse kurser undervises instruktørerne helt basalt i, hvad
konkurrencelivredning er. Hvad er historien bag, hvilke discipliner er der, hvilke
færdigheder og udstyr kræver det, og ikke mindst, hvordan kommer man i gang med at
dyrke sporten. Instruktørerne får efterfølgende lov til at afprøve nogle af disciplinerne i
praksis, hvilket plejer at give en række af deltagerne blod på tanden. Til disse kurser har
sektionen udviklet en informationsfolder til kursisterne med en kort sammenfatning af
undervisningen - herunder en række øvelser og inspiration til at udarbejde
træningsprogrammer samt links til en række relevante hjemmesider.
Sektionen har derudover deltaget i inspirationsarrangement for nye medlemsklubber i
Dansk Svømmeunion i forbindelse med EKM. Her fik vi muligheden for at fortælle om
vores sport og muligheden for at integrere den som en del af træningstilbuddet i de
forskellige klubber. 15 af disse klubber bad om at blive kontaktet, når sektionen afholder
instruktørkursus i april/maj 2014.
Enkelte medlemmer fra sektionen har derudover været ude til inspirationsarrangementer i
klubber, for at demonstrere hvad sporten går ud på.
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Sidste men ikke mindst har sektionen, som de sidste foregående år, skrevet en række
artikler på swimnews.dk omkring både danske og udenlandske livredningsaktiviteter. De
farverige artikler med videoer og billeder fra diverse mesterskaber og stævner har indtil
videre generet en del interesse for sporten.
Der er en række klubber, der er begyndt at vise interesse for sporten, og sektionens
opgave i 2014 er derfor at få fulgt op på disse henvendelser og få hjulpet klubberne i gang
med at starte nye hold.
Landsholdsarbejde
2013 blev det hidtil bedste år rent sportsligt for dansk konkurrencelivredning nogensinde.
For første gang siden 2002 fik Danmark en EM medalje af guld. Alt i alt kunne Danmark
rejse hjem med tre medaljer fra senior EM i Noordwijk i Holland:




Guld til Katrine Leth og Line Lauridsen i board rescue
Sølv til Katrine Leth, Line Lauridsen, Olivia Burmeister og Julie Fischer i rescue
tube rescue race
Bronze til Olivia Burmeister i beach flag

Derudover er der i løbet af året blevet slået en række - både danske og nordiske rekorder. Af særligt interessante rekorder kan det nævnes, at Mikkel Møller slog dansk
juniorrekord i 50 m carry til EJM i Italien, mens pigerne fra West Swim slog en uofficiel
europarekord til DM i Bellahøj. Grundet manglende elektronisk tidtagning var det ikke
muligt at gøre den officiel.
Til DLRG Cup blev Katrine Leth bedste kvindelige atlet og Danmark høstede en række
medaljer i forskellige discipliner. Det skal dog siges, at feltet ikke var helt så stærkt som
sædvanligt, da flere af de stærkeste nationer havde deres bedste udøvere afsted til World
Games i Colombia.
Norge har fortsat ikke formået at stable et nordisk mesterskab på benene. Baseret på de
internationale resultater i løbet af året, så er det vurderingen, at Danmark fortsat ville gøre
rent bord på samme måde som i 2011, hvis der blev afholdt et NM.
Afvikling af danske mesterskaber inde og ude
I 2013 har sektionen, i tæt samarbejde med Dansk Svømmeunion, stået for afholdelse af
DM inde og ude. Igen er der for begge stævners vedkommende blevet slået
deltagerrekord, hvilket sektionen ser som et udtryk for, at de seneste års indsats for at
udbrede sporten har båret frugt. Ved begge danske mesterskaber har sektionen fået en
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kæmpe hjælp fra en række forældre til udøvere i sporten. En fuldstændig uvurderlig hjælp,
hvilken foruden stævnernes tilblivelse aldrig var blevet til noget.
Udfordringer
En væsentlig udfordring for at dyrke konkurrencelivredning i Danmark er, at det ikke er
muligt at dyrke sporten i kun én klub. Der er ikke en eneste klub i Danmark, hvor det er
muligt at dyrke både de indendørs og udendørs discipliner. Det betyder i praksis, at
samtlige af de udøvere, der ønsker at konkurrere på landsholdsniveau, er nødt til at være
medlem to klubber; én der giver mulighed for at dyrke de udendørs discipliner og én der
giver mulighed for at dyrke de indendørs. Det er en udfordring både i forhold til at deltage i
de danske mesterskaber, hvor flere af udøverne reelt er nødt til at stille op for to forskellige
klubber indendørs og udendørs. Det er samtidigt et problem, når atleterne stiller op til EM,
VM, Arena Rescue og lignende, hvor der konkurreres i både de indendørs og de udendørs
discipliner. Her kan atleterne kun hente støtte til deltagelse fra én af de klubber de er
medlem af. Rent økonomisk er det et problem for udøveren, mens det rent
profileringsmæssigt er et problem for klubberne, idet de kan risikere at bruge penge og
ressourcer på at træne en udøver, som ender med at tage af sted til et internationalt
mesterskab for en anden klub.
Sektionen har i 2013 udarbejdet en indstilling til bestyrelsen omkring mulighed for at
etablere startfællesskaber blandt klubberne. Bestyrelsen har imidlertid afvist denne
indstilling. Sektionen afventer fortsat en tilbagemelding på, hvordan udøvere og klubber i
praksis skal håndtere ovennævnte udfordring.
Sektionens arbejde i det næste år
Det er ambitionen at afvikle et instruktørkursus den 11. maj 2014 for alle interesserede
klubber. Kurset skal være startskuddet til at begynde nye hold ude i klubberne.
Derudover er det et mål at nå op på 100 deltagere ved DM i livredning, enten indendørs
eller udendørs. DM udendørs afholdes i år i Hvide Sande med henblik på at placere nogle
af sektionens aktiviteter uden for København.
Den afgående sektionsformand vil samtidigt opfordre til, at den nye sektion afholder et
seminar med henblik på at udforme en ny strategi for det videre arbejde.
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