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DAGSORDEN 

LISK dialogmøde 

Dato: 7. oktober 2020 

Mødetidspunkt: kl. 18.00 -19.00 

Mødested: Online på teams 

Deltagere: Katrine Leth, Mads Hjort, Camilla Derby, Ronnie Dalsgaard, Jasper Holt, Flemming Sørensen, Anja Kobbernagel, Andreas Mårtensson, Martin Broe, 
Christina Borring 

Inviterede:  

Afbud: Nina Kobbernagel 

Referent: Christina Borring 

 

 
Nr.   Kommentar Status på punktet 

1   Info om LISK 
 

- Målsætninger  
- Medlemmer 

Katrine lavede en kort gennemgang af hvem LISK er og hvem udvalget består af. LISK 
arbejder udelukkende frivilligt under Dansk Svømmeunion og der er pt 8 medlemmer af LISK 
fra forskellige livredningsklubber rundt i landet, hvor der lige nu sker en positiv udvikling i 
klubregi.  
 
Målsætningen for LISK er at understøtte livredningskulturen med livredning som sport. 
Tidligere har der været mere fokus på bredden, men nu er fokus på  
 
LISK arbejder ligeledes med at vejlede livredningsklubber samt rådgive opstart af nye 
livredningsklubber. 
 
Primære områder er at afvikle livredningsaktiviteter; fx DM i bassinlivredning, DM i 
Havlivredning, træningssamlinger, udtagelse til landshold mm 
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2   
Aktiviteter 2020 

Alle aktiviteter, der var planlagt i 2020, blev desværre aflyst grundet covid-19.  
Ærgerligt for klubber, Unionen, Lisk samt alle deltagere der har trænet til konkurrence og lagt 
mange kræfter i at arrangere de forskellige events. 
 
LISK har tidligere selv stået for at arrangere stævnerne, men nu planlægges det i 
samarbejde med klubberne, da klubkulturen er voksen væsentligt.  
DM i bassinlivredning 2020 var et samarbejde ml Odense og LISK 
DM i havlivredning at et samarbejde ml. Østjysk livredning og LISK  
Begge stævner aflyst i sidste øjeblik 
 
Normalt planlægges også 1-2 træningssamlinger om året på Bellevue strand. Det blev også 
aflyst 
 
Aktiviteter der blev gennemført i 2020;  
Dansk virtuelt paddle-board race blev afviklet i foråret på klubbasis.  
En 3 km race på paddelboard. 
46 deltagere –fra 9 forskellige klubber og i mange aldersgrupper.  
Mange positive tilbagemeldinger på eventet 
 
Endnu et forsøg på et virtuelt race blev gennemført i august på kort distance. Eventet fik dog 
ikke samme antal deltagere, hvilket til dels skyldes dårlig timing i forhold til tidspunktet for 
afvikling – arrangørerne havde travlt med planlægning af DM i havlivredning, lige som flere 
af livredderne stadig var på strandene i det gode vejr.  
 
I september blev Waterz Ocean Race afviklet i Hvide Sande. Respekt for vand gruppen stod 
for planlægningen og der planlægges endnu et Ocean race den 18. oktober i Vejle Fjord. Pt. 
er der 12 forhåndstilmeldinger.  
 
Swim For Life på Lolland Falster hvor målgruppen primært er unge deltagere – blev afviklet i 
starten af august med stor succes og forventes at blive en tilbagevendende begivenhed.  
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Klubaktivitet; Vejle havde inviteret til fællestræning op til DM, hvor flere klubber var 
repræsenteret til et 2 timers træningsevent i bassin. 
 
Lolland Falster havde klubbesøg af Landsholdsdeltagerne, som kom ned og trænede med 
medlemmer i alle aldre. 
 

3   
Landholdsaktiviteter 2020 

 
LISK udtager normalt landsholdet – hvilket også aflyst i 2020. 
Udtagelsen foregår normalt på baggrund af tidligere resultater, både fra DM i bassin og 
Havlivredning – LISK træffer normalt beslutningen som godkendes af unionen.  
Iforh. til indendørs stævner er det på tider. Det er ikke muligt udendørs – derfor er det vigtigt, 
at deltagere viser deres niveau for at komme i betragtning og blive udtaget.  
 
Der er link til tidskrav/udtagelseskrav på Unionens hjemmeside 
 
Ligesom alle danske stævner blev også de internationale stævner aflyst. 
 

 

4   
Aktiviteter i 2021 

 
Fremadrettet håber LISK at der i 2021 kan afvikles både DM i hav og bassinlivredning som 
planlagt + træningssamlinger. Der planlægges med forventning om at kunne afvikle det.  
 
Gentofte livredning har startet konkurrencelivredning op og er ved at samle noget erfaring 
med afvikling af forsvarlige svømmestævner, de vil gerne bidrage med forslag til hvordan et 
evt. DM kan afvikles forsvarligt ud fra deres erfaringer og de guidelines der er gældende. 
  
Datoer og lokation er ikke fastlagt endnu, men bliver meldt ud på unions hjemmeside og 
facebookgruppen Livredningssport.  
DM plejer at være i april - DM i hav er fastsat til lørdag den 21. august i samarbejde med 
Østjysk livredning. 
 
Træningssamlinger planlægges at blive gennemført – selv hvis eventuelle store stævner 
risikerer at blive aflyst.  
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VM udskudt til 2022 dato for EM - ikke fastlagt endnu 
Når der offentliggøres nogle datoer, bliver de straks meldt ud. 
 
 

5  Evt;   
Lolland Falster foreslår at lave en brutto pulje – hvor der kan udtages nogle unge talenter for 
at holde på de unge i klubberne. Tage dem med ud til stævner i Europa. Vil være et godt 
initiativ for at man i fremtiden kan sikre at de unger bliver i klubberne.  
 
Forslag om at afvikle DM over en weekend – enten indendørs og udendørs eller en hel 
udendørs weekend 
 
Generelt opleves der mange flere positive klubinitiativer rundt i Danmark– mange flere 
aktiviteter i klubber med races og arrangementer og får det til at køre uden LISK. Klubberne 
er begyndt at få eget udstyr, hvor det tidligere var LISK der stillede udstyr til rådighed, men 
nu køber de fleste klubber selv udstyr 
 
 

 

 


