LIVREDNING
Velkommen til
Livredningssektionens områdemøde
Lørdag den 21. maj 2016 kl. 13.00

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
Ole Westh-Hansen afgår efter tur og ønsker ikke genvalg.
Sektionen indstiller Katrine Zinck Leth-Espensen.

8. Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionen
Thomas Ibsen afgår efter tur og er villig til genvalg.
Line Præst Lauridsen afgår efter tur og er villig til genvalg.
Anders Elbeck Christensen afgår efter tur og er villig til genvalg.
Valg for en 2-årig periode
Katrine Zinck Leth-Espesen afgår udfor tur.
Jens Tellram-Thrane opstiller for 1 år.

9. Eventuelt
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2. Sektionslederens beretning
2015 har været et godt år for livredningssporten i Danmark. Sporten er stille og roligt voksende, og
der er gjort fremskidt indenfor de tre indsatsområder, som livredningssektionen arbejder med.
Disse tre områder er følgende:
1. Udbredelse af livredning som en sport
2. Afholdelse af danske mesterskaber
3. Landsholdet
Nedenfor er en gennemgang af de aktiviteter, som har fundet sted i løbet af 2015 samt
fremtidsperspektiver indenfor hvert af de tre indsatsområder.

Udbredelse af livredning som en sport
Igennem de sidste par år er livredningssporten i Danmark stille og roligt vokset, og denne positive
udvikling ses tydeligt i 2015.
Flere og flere livredningsklubber er opstået i Danmark og derudover er flere svømmeklubber
begyndt at have hold, som beskæftiger sig med livredning. Iblandt de nyopstartede
livredningsklubber, som er blevet født i 2015, kan Cold Hawaii Livredningsklub i Nordjylland og
FREM Odense livredningsklub nævnes.

En anden positiv udvikling indenfor klubmiljøet er etableringen af nye tiltag. Her har Københavns
Livredningsklub (KLK) i år valgt at udbrede Danmarks livredningshorisont ved anskaffelsen af en
surfboat. Hidtil har der ikke eksisteret surfboats i Danmark eller i andre nordiske lande. KLKs
målsætning er deltagelse i Surfboat Race ved VM Interclub i Holland 2016. Det er positivt at se, at
livredningsklubberne tager egne initiativer indenfor sporten.
Igen i 2015 har LISK været ude og undervise på Svømningens Grunduddannelse. Her bliver
svømmetrænere fra klubber i Danmark undervist teoretisk og praktisk i livredningssportens
discipliner. Deltagerne på kurset får kendskab til sporten og bliver introduceret til øvelser og
undervisning, som de kan tage med tilbage og videreformidle i undervisningen i de respektive
klubber.
LISK blev i 2015 tilbudt at undervise på Aqua Camps. Dette tiltag blev desværre ikke udført i
praksis, men LISK har arbejdet videre med idéen og vil i 2016 etablere et instruktørteam, som kan
hjælpe sektionen med at varetage disse opgaver. Dansk Svømmeunion støtter op om dette nye
tiltag, og fremtidsperspektivet er, at der vil blive uddannet et hold instruktører i foråret 2016, som er
klar til at undervise sommeren 2016.
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En yderligere positiv udvikling indenfor sporten er, at klubberne i Danmark er begyndt at vise en
interesse i at afholde stævner. I 2015 kontaktede Swim Team Neptun Livredningsklub sektionen
angående mulighederne for at afholde et stævne i livredning kun for børn og med forkortede
distancer (25m bassin). LISK støtter op om dette tiltag, som dog desværre ikke nåede at blive
gennemført i efteråret 2015, men formentlig i efteråret 2016.
Sektionen har igen i år udlånt udstyr til livredningsklubber rundt om i Danmark. Denne
udlånsordning giver klubberne en hjælpende hånd i etableringen af en klub med gode
træningsmuligheder og hjælper derved udbredelsen af sporten rundt om i Danmark. Da livredning
er en tung udstyrsmæssig sport, håber LISK at udlånsordningen vil hjælpe den svære
opstartsproces i klubberne. Sektionen håber dog, at klubberne på sigt selv vil anskaffe eget udsyr.
I år har flere livredningsklubber haft mulighed for at anskaffe eget udstyr og har derved
tilbageleveret noget af det lånte.
Ligeledes blev de 4 nyindkøbte nipperboards (en slags race boards til børn) udlånt i 2015.
Sektionen vurderede at disse nipperboards kunne komme bredt ud til den danske målgruppe, ved
at komme med rundt på TrygFonden Kystlivrednings strandpatruljer, som i løbet af sommeren
tager rundt på danske strande og foreviser, underviser og informerer børn og andre badegæster
om strandsikkerhed og livredning. Her havde børnene mulighed for at prøve et nipperboard i havet.
Der er kommet positive tilbagemeldinger på dette tiltag. Hvordan nipperboards skal bruges i 2016,
er endnu ikke blevet besluttet.
Fokus på sporten udadtil
Livredningssektionens facebookside (Livredningssport Danmark) blev oprettet i 2014. LISK
benytter flittigt denne side til at informere og formidle om livredningssporten og dennes aktiviteter.
Antallet af følgere er vokset i år 2015 til 724 styks, og siden fungerer som et godt talerør.
Swimnews bliver ligeledes opdateret med nyheder om sporten. Svømmesport.dk har også fokus
på sporten og skriver artikler i forbindelse med mesterskaber og landsholdsaktiviteter.
Derudover er der kommet ekstra stor medieinteresse for sporten i 2015. Her blev Line Præst
Lauridsen og Katrine Leth-Espensen inviteret til live-interview i sportsprogrammet LIGA på P3 hos
Danmarks Radio. Pigerne kunne på landsdækkende radio fortælle om denne mindre sportsgren,
som mange danskere endnu ikke har kendskab til. Yderligere blev Katrine Leth-Espensen inviteret
med til TV2 på Tour med Michael Stærke, hvor der blev dystet i boardrace og surfrace på nationalt
tv. At livredningssporten i 2015 er kommet i landsdækkende radio og tv, er en fantastisk mulighed
som styrker udbredelsen af denne forholdsvis ukendte sportsgren.

Afholdelse af danske mesterskaber
DM i bassinlivredning:
DM i bassinlivredning blev afholdt i Bellahøj Svømmestadion april 2015. Der var rekord i antal
deltagere, og stævnet havde over 300 starter. Stævnet blev udvidet fra tidligere at have foregået
på 4 baner, til nu at foregå på 6 baner. Der blev indkaldt forstærkninger fra Tyskland, hvor 3 tyske
dommere kom og hjalp med at afholde DM. 2015 var første år med børnediscipliner til DM i
bassinlivredning. Her blev tilføjet 3 individuelle børnediscipliner samt to holdkapper for børn. Dette
var en stor succes og mange børn deltog.
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DM i havlivredning:
I 2015 blev DM i havlivredning afholdt på Bellevue Strand. Københavns Livredderklub påtog sig
opgaven at arrangere og afholde DM gennem sparing med sektionen. DM i havlivredning 2015
blev et fantastisk dansk mesterskab med stor tilslutning fra ind- og udland, og KLK klarede
opgaven med stor succes. LISK vil igen i 2016 lægge op til, at en livredningsklub varetager
opgaven og er hovedarrangør for DM i tæt samarbejde med sektionen.

Landshold
I 2015 har livredningssporten i Danmark fået en ny landstræner; Lila S. Rad. Lila har tidligere
været svømmetræner og har derudover trænet det iranske kvindelandshold i livredning. LISK er
glade og stolte af, at kunne præsentere Lila som landstræner. Lila påtog sig med stil opgaven og
fungerede som landstræner ved EM i Wales og DLRG Cup i Tyskland og har derudover været med
til at arrangere træningssamlinger. LISK ser frem til et fortsat godt samarbejde med Lila.
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Resultater i 2015:
DLRG-Cup (Tyskland)
Landsholdet klarede sig imponerende godt til årets DLRG-cup i Tyskland og vandt tilsammen seks
guld-, to sølv- og tre bronzemedaljer til Danmark. En rigtig flot præstation af det danske hold.











Danmark vandt sølv i holdkonkurrencen (kun overgået af Tyskland)
Katrine Leth-Espensen blev bedste kvindelige udøver. Line Præst Lauridsen blev samlet
set nr. 3.
Surf Race:
Ronnie Dalsgaard, bronze
Julie Zinck Leth-Espensen, bronze
Surf Ski:
Thomas Ibsen Nielsen, guld
Katrine Zinck Leth-Espensen, guld
Board Race:
Katrine Zinck Leth-Espensen, guld
Line Præst Lauridsen, sølv
Oceanwoman:
Line Præst Lauridsen, bronze
Rescue Tube Rescue, female:
Danmark (Line, Julie F, Julie L, Katrine), guld
Board Rescue, female:
Danmark (Line og Katrine), guld
Taplin Relay, male:
Danmark (Martin, Nikolai, Thomas, Bjarke), guld
Taplin Relay, female:
Danmark (Line, Julie F, Julie L, Katrine), sølv

EM (Wales)
Et stærkt landshold vendte hjem fra EM i Wales med imponerende flotte resultater og op til flere
medaljer i kufferten. Rigtig flotte præstationer af alle landsholdsudøverne ved årets EM.







Katrine Zinck Leth-Espensen blev europamester i board race
Nikolaj Kirketerp-Møller vandt sølv i 50m manikin carry
Line Præst Lauridsen vandt bronze i oceanwoman.
Det danske hold vandt sølv i SERC (Thomas Ibsen, Ronnie Dalsgaard, Line Præst
Lauridsen og Nikolai Kirketerp-Møller)
Pigerne vandt bronze i Rescue Tube holdkappen (Julie Leth-Espensen, Julie Fischer
Vinther Christensen, Line Præst Lauridsen og Katrine Leth-Espensen)
Flere danske og nordiske rekorder samt finalepladser i pool-disciplinerne
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EJM (Spanien)
Danmark sendte juniorerne Tom Heilmann Reches (Vejle Svømmeklub Triton) og Mikkel Strand
(Swim Team Neptun) til EJM for konkurrencelivreddere i Torrevieja i Spanien. Begge drenge
klarede det rigtig godt ved et EJM med rigtig højt niveau. Tom kom hjem med to danske
juniorrekorder.

Mål for 2016:





VM 2016 i Holland: forsøge at kvalificere et fuldt hold (6 herrer + 6 damer).
Ved at opnå en 10. plads i den samlede nationskonkurrence til VM i Holland, vil Danmark
kvalificere sig til Wold Games 2017 (OL for livredning). Med den positive fremgang som
konkurrencelivredning har haft de sidste par år, så burde det være muligt, men det kræver
at Danmark får mange udøvere kvalificeret til sommerens VM.
Udtagelsesweekend/træningssamling
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Aktiviteter 2016:
DM-bassinlivredning 2/4-2016 (åben)
Arena Rescue medio-maj (landshold)
Brita memorial - Svenske mesterskaber i bassinlivredning 6-7/5-2016 (åben)
DLRG, Warnemünde 15-16/7-2016 (landshold)
Svenske mesterskaber i havlivredning, Falsterbo, Sverige 30/7-2016 (åben)
DM-havlivredning 20/8-2016 (åben)
VM 6-11/9-2016 (landshold)
Nordiske mesterskaber i bassinlivredning, november (landshold)
German Cup/Orange Cup, november (landshold)
Forventede træningssamlinger 2016:
28-29/5 – Bellevue (åben)
2-3/7 – Bellevue (åben)

Sektionen ser frem til endnu en god sæson med mange forskellige aktiviteter for sportens
udbredelse og spændende stævner for landsholdet.
På vegne af livredningssektionen.
Med venlig hilsen
Sektionsleder
Katrine Zinck Leth-Espensen

Side 8 af 8

