Beslutningsnotat: Livredningssektionens områdemøde
Dato 27. april 2014
Mødetidspunkt: 09.00-11.00
Mødested: Scandic Kolding
Deltagere: Ole Westh-Hansen – Hvidesande Livredderklub/LISK, Anders Elbeck - Hvidesande Livredderklub,
Sara Byrne - Aalborg, Phillip Lundkvist - Aalborg, Katrine Zinck Leth-Espensen Klampenborg/LISK, Michael
Iwersen – TrygFonden Kystlivredning, Michael Baungaard Sørensen - TrygFonden Kystlivredning, Jette
Pedersen - TrygFonden Kystlivredning, Abelone Tholstrup-Stein - TrygFonden Kystlivredning, Anders Myrhøj TrygFonden Kystlivredning, Lasse Serup Jensby - TrygFonden Kystlivredning, Helen Witt Quist - TrygFonden
Kystlivredning, Peter Marker-Petersen – Vest Brøndby, Mads Jørgensen - SVØM, Ronnie Dalsgaard
Klampenborg/LISK, Kresten Falster - LISK, Susanne Glasius - bestyrelsen, Caroline Kleemann - SVØM
Inviterede:
Afbud:
Beslutningsnotat: Caroline Kleemann
E-mail til:
Nr. Punkt
1. Valg af dirigent

2.

Sektionslederens
beretning

Underpunkt

Kommentar

Status på punktet
Mads Jørgensen valgt til
dirigent

Kresten Falster (KF) gennemgik sektionens arbejde de sidste tre år
med henblik på at skitsere de udfordringer sektionen kan arbejde
videre med fremover.
KF berørte de tre områder landshold, udbredelse af sporten og DM
inde og ude.
KF gennemgik de bedst opnåede internationale resultater på
landsholdssiden, hvor der er sket en tydelig forbedring siden 2010.
I forhold til udbredelsen af sporten er der også sket en fremgang
gennem de senere år, men KF pointerede også, at det fortsat er en
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3.

Handleplaner og
målsætninger

udfordring at udbrede kendskabet til sporten.
Peter Marker-Petersen (PMP) orienterede om at Herlufsholm,
Vordingborg og Nakskov også har livredderhold eller er i gang med
at igangsætte aktiviteter.
KF gennemgang dernæst de primære udfordringer for sporten:
- Trænere og udøvere synes sporten er sjov og interessant,
men det kan være svært at få bestyrelserne med på banen i
forhold til at bakke op om aktiviteterne.
- Det er en dyr sport i forhold til udstyr – specielt det udendørs
udstyr.
- Det tekniske element i sporten kræver, at man som instruktør
selv har prøvet kræfter med sporten for at forstå og kunne
videreformidle sporten.
- Integration af livredningstjeneste og svømning. Unikt for
Danmark at livredning og svømning er forbundet i en og
samme organisation. Sektionen kan arbejde med at integrere
flere livreddere til sporten – det bør være nemmere i kraft af,
at vi er i en samlet organisation.
- Behov for klubtilhørsforhold – på nuværende tidspunkt. skal
man være medlem af to forskellige klubber, en udendørs og
en indendørs, og det skaber udfordringer, når man skal
deltage i stævner.
Bestyrelsen har indtil videre ikke ville godkende, at man som
konkurrencelivredder stiller op for to klubber.
- Oplæg fra KF til at lave et nyt strategiseminar
- Ole Westh-Hansen (WES): fokus på at sætte det nuværende
udstyr mere i spil. F.eks. i form af en udlåningsordning.
- Carsten Rossen Moldt (CSM): forslag til at forbedre
informationen på svoem.org – gerne supporteret af
videomateriale, hvor man helt konkret kan få viden om
discipliners udførelse.
- Katrine Zinck Leth-Espensen (LET): åbne træninger på
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Bellevue strand, enten i weekenderne eller på eftermiddage.
KF: oplæg til at arbejde med hvordan får man bestyrelserne i
svømmeklubberne med på ideen om konkurrencelivredning.
- CSM: vi skal arbejde videre med de klubber, som allerede har
udvist en interesse.
- LET: AquaSafe materialet fra Hovedstadens Svømmeklub er
nemt og interessant at have med at gøre, og derfor vil det
være oplagt at arbejde videre med i sektionen.
- WES: i forhold til at udbrede sporten, har der tidligere været
afholdt et livredningsstævne for kystlivreddere, og det vil atter
blive afviklet i år. Derudover vil det være hensigtsmæssigt at
arbejde på at finde en landstræner.
WES foreslog desuden opbygning af fede træningsmiljøer
med høj tilgængelighed til udstyr.
- KF forslog at LISK skal arbejde med en strategi for at
rekruttere ”subeliten”/junior svømmere.
Intet at bemærke
Caroline Kleemann (CK) gennemgik budgettet for 2014.
Ingen
LISK arbejder på et
CK informerede om, at KBH livredderklub er interesseret i at låne
nummersystem til
udstyr fra Bellevue til Den Blå Foreningsby.
-

4.
5.
6.

Budget for 2014
Indkomne forslag
Øvrige emner til
drøftelse

administration af udstyret,
så det letter kan lånes ud.

7.
8.

Valg til formand
Valg af øvrige
sektionsmedlemmer

9.

Evt.

Ole Westh-Hansen valgt til leder (vælges i lige år)
Valgt for 1 år:
- Ronnie Dalsgård
- Line Præst Lauridsen
- Anders Elbeck
Valgt for 2 år (vælges i ulige år):
- Thomas Ibsen
- Katrine Zinck Leth-Espensen
CK administrator for LISK. Mens der mangler en landstræner, står
CK for tilmeldinger til stævner og anden administration.
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Næste møde i LISK er den 20. maj kl.18.30-21.00 hos Ronnie
Dalsgaard, Evanstonevej 8B, 2900 Hellerup
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