
Sådan øger vi vandsikkerheden 
i Danmark

Sæsonrapport 2010



TrygFonden Kystlivrednings sekretariat i Farum 
beskæftiger et engageret team, der har travlt med oplysning, 

forebyggelse og uddannelse inde og ude året rundt.
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37.000 timer  
i badesikkerhedens  
tjeneste

Godt 37.000 timer. Det er, hvad de 
180 livreddere i TrygFonden Kystliv-
redning sammenlagt har brugt på at 
passe på badegæsterne på de 
danske strande i sæsonen 2010. Det 
var en travl sommer, hvor vi åbnede 
to nye livreddertårne, og så var det 
en sommer, der for alvor bød på 
godt badevejr. Det var noget, vi 
kunne mærke ude på strandene.  
I løbet af de otte uger, livredderne 
var på strandene, gennemførte de 
24.556 aktioner fordelt på 29 danske 
strande og havnebade. Det er en 
markant stigning i antallet af 
aktioner i forhold til tidligere år.

2 aktioner hver 3. time
37.000 timer, 29 livreddertårne og 
24.556 aktioner på én sæson alene. 
Det er tal, som vækker stolthed i 
TrygFonden Kystlivredning, når man 
tænker på, at vi i år 2000 startede 
som en lille organisation med tre 
tårne på Løkken Strand, Fyns 
Badestrand og Marielyst Strand.  
Men det er også tal, der maner til 

eftertanke. 24.556 aktioner svarer 
nemlig til, at vores livreddere har 
rykket ud én gang per 1,5 time, de 
var på strandene, og det viser med 
tydelighed, at der fortsat er et stort 
behov for en målrettet indsats inden 
for bade- og vandsikkerhed i 
Danmark.

Børn er i fokus
Et af områderne, der har høj 
prioritet i de kommende år, er et 
øget fokus på forældres ansvar for 
deres børn, når de færdes i og ved 
vand. I løbet af sommeren har 
livredderne ofte oplevet, at børn 
bliver væk fra forældrene på stran-
dene, fordi de voksne glemmer at 
holde øje med dem – og det kan få 
fatale konsekvenser. Det kan man 
også læse ud af tallene i vores 
druknestatistik, som viser, at 44  
procent af alle, der behandles for 
drukning på de danske sygehuse,  
er børn under 15 år. Børn og vand er 
og bliver en farlig cocktail, og 
forældrene skal altid holde et ekstra 

vågent øje med børnene, når de er  
i nærheden af vand.

Hver 4. drukner i havnen
Vi vil også være med til at minimere 
antallet af drukneulykker i havne. Vi 
ved, at hver fjerde drukneulykke 
sker i havne, og derfor vil vi i 
samarbejde med Dragør Lystbåde-
havn etablere en testhavn. Her vil vi 
undersøge, hvilket redningsudstyr 
der bedst egner sig til havne, samt 
hvordan man bedst når havnens 
gæster med råd om sikkerhed på 
havnen. På længere sigt er det vigtig 
viden, som vi vil udbrede til hele 
landet.

I TrygFonden Kystlivredning ser vi 
frem til fortsat at iværksætte nye, 
oplysende og involverende initiativer 
samt afprøve ny teknik og nye 
metoder, der kan være med til at 
forebygge drukneulykker i hjemmet, 
ved kyster og havne. 

TrygFonden Kystlivredning arbejder for at forebygge drukneulykker  
i hjemmet, ved kyster og havne. I sæson 2010 gennemførte vores  
livreddere mere end 24.000 aktioner på otte uger. Vi var med til at redde 
37 liv, og vi trådte til i mere end 22.000 faretruende situationer. Her gør 
vi status over årets resultater og lister de ventende udfordringer.

Tak for en god sæson  
og på gensyn i 2011,

TrygFonden Kystlivredning
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I 2010 kunne TrygFondens kyst-
livreddere for første gang byde 
badegæsterne velkommen på 
Lakolk Strand på Rømø og ved 
Furesøbad i Værløse. Det skete ved 

en lille ceremoni, hvor livredder-
tårnene blev indviet med en spand 
havvand af borgmestrene fra de to 
respektive kommuner. Efterfølgende 
gennemførte livreddere fra  

TrygFonden Kystlivredning en 
opvisning om badesikkerhed til stor 
glæde for lokale børnehaver og 
andre interesserede, der var mødt 
op på dagen. 

Årets nye tårne
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Hvert år indvier TrygFonden Kystlivredning livreddertårne på nye strande. 
I 2010 fik Lakolk Strand og Furesøbad nye livreddertårne. 

1  Tornby Strand,  
Tornby

2  Løkken Strand,  
Løkken

3  Blokhus Strand,  
Blokhus

4  Søndervig Strand,  
Søndervig

5  Hvide Sande 
Strand,  
Hvide Sande

6  Henne Strand,  
Henne

7  Vejers Strand,  
Vejers

8  Lakolk Strand,  
Rømø

9  Moesgård Strand,  
Århus

10  Grenaa Sydstrand,  
Grenaa

11  Kerteminde 
Nordstrand, 
Kerteminde

12  Fyns Badestrand, 
Nyborg

13  Marielyst Strand,  
Marielyst

14  Enø Strand, 
Karrebæksminde

15  Feddet Strand,  
Faxe

16  Hundige Strand,  
Hundige

17  Ishøj Strand,  
Ishøj

18  Vallensbæk Strand, 
Vallensbæk

19  Brøndby Strand, 
Brøndby

20  Fisketorvet 
Havnebad, 
København V

21  Islands Brygge 
Havnebad, 
København S

22  Charlottenlund 
Strandpark, 
Charlottenlund

23  Bellevue 
Strandpark, 
Klampenborg

24  Furesøbad,  
Værløse

25  Rørvig Strand v. 
Kabelhuset, Rørvig

26  Gudmindrup 
Strand, 
Gudmindrup

27  Høve Strand,  
Høve

28  Antoinette Strand,  
Rønne

29  Balka Strand,  
Balka/Neksø
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En travl sommer  
på strandene
TrygFondens kystlivreddere blev i 2010 kåret  
til verdens bedste. Det er første gang, guldet 
går til Danmark, og det er vi stolte af. Men 
livredning handler først og fremmest om  
mennesker. Om at skabe tryghed og dialog på 
stranden, om at sætte plaster på sår og træde 
til når nogen har brug for hjælp.

Forebyggelse 
fylder mest

I sæsonen 2010 rykkede 
TrygFonden Kystlivredning ud 
24.556 gange.

Livreddende aktioner
Livredderne var med til at redde liv 
37 gange. 

Førstehjælp
Livredderne gav almindelig første-
hjælp til 1.922 badegæster. 

Forebyggende aktioner 
Livredderne bistod med 22.597 
forebyggende indsatser.
     

Danske  
kystlivreddere 
vinder guld  
til VM  
i kystlivredning
Selv om badesæsonen i Danmark 
slutter, går livredderne ikke i hi for 
vinteren. I oktober gav seks danske 
kystlivreddere fra TrygFonden 
Kystlivredning de store livredder-
nationer som Australien og New 
Zealand baghjul og vandt guld i 
disciplinen Team Rescue ved VM i 
livredning i Egypten. Til VM-stævnet 
dystede livredderne i fire discipliner 
inden for IRB (Inflatable Rescue 
Boat), som er livredning fra en 
motorbåd bygget til livredning og 
sejlads i bølger, der bruges verden 
over af professionelle såvel som 
frivillige livreddere. Det er første 
gang, at guldet går til Danmark.

Livredning i 
stort og småt
TrygFondens kystlivreddere udfører 
mange forskellige opgaver på 
strandene. Først og fremmest er de 
klar til at gribe ind i livstruende 
situationer, fx når personer bliver 
overrasket af strømmen i et 
revlehul og føres væk fra stranden. 
Men heldigvis er det de forebyg-
gende aktioner, som fylder mest 
blandt opgaverne. Det er alt fra at 
forhindre børn i at gå i vandet med 
badedyr i fralandsvind til at 
informere folk om de særlige 
forhold, der gælder på den enkelte 
strand. Livredderne udfører også 
førstehjælpsaktioner fx ved bistik 
eller snitsår fra skarpe sten og 
hjælper folk, der er dehydrerede.

Livredning 
handler om 
mennesker
“Det er dejligt og gør vores 
arbejde sjovere, når vi kan tale 
med strandgæsterne om 
badesikkerhed, men også om 
ting, der ikke nødvendigvis 
har med livredning at gøre. Vi 
bliver fx indimellem spurgt 
om, hvor det er godt at gå i 
byen om aftenen, eller hvor 
på stranden man kan parkere 
uden at køre fast i sandet. Det 
svarer vi på, så godt vi kan, 
selvom det ikke lige er vores 
 primære område”

Brian Malling er livredder  
i TrygFonden Kystlivredning og 
medicinstuderende
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Baderåd som malebog 
TrygFonden Kystlivredning øgede 
derfor fokus på børn i sæson 2010, 
hvor vi samlede de 5 baderåd i en ny 
malebog, hvor man kunne farvelægge 
hvert råd og quizze med søskende 

og forældre om vand og sikkerhed. 
17.000 malebøger blev udleveret fra 
livreddertårne og patruljer. Indsatsen 
blev fulgt op med en quizz på 
respektforvand.dk, hvor børnene 
også kunne printe tegninger ud.

De fem baderåd
1. Lær at svømme

2. Gå aldrig alene i vandet

3. Læs vinden og vandet

4. Lær stranden at kende

5. Slip ikke børnene af syne

Vi kan blive bedre til at  
passe på vores børn
Årets druknestatistik viser, at vi ikke passer nok på vores børn, når de 
færdes i og ved vand. Næsten 44 procent af alle, der blev behandlet  
på et sygehus efter drukning i perioden 2001-2008, var under 15 år.  
Det svarer til 231 børn, hvoraf de 19 efterfølgende omkom.

- I Danmark har vi i lang tid haft en opfattelse af, 
at vi er blevet bedre til at holde øje med vores 
børn, da tallet for fatale drukneulykker blandt børn 
har været faldende siden 1970’erne. Men det høje 
antal børn, der blev behandlet på et sygehus i 
forbindelse med drukning, viser, at der er grund til 
at råbe vagt i gevær, siger René Højer, som står i 
spidsen for TrygFondens samlede indsats på 
området for sikkerhed på og ved vand.
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Hvis vi effektivt skal forebygge 
drukneulykker, er det vigtigt at 
basere indsatsen på den seneste 
viden om, hvem der drukner, hvor de 
drukner samt de faktorer der var skyld 
i ulykken. Derfor er TrygFondens 
nationale druknestatistik, som 
udarbejdes af Statens Institut for 
Folkesundhed, et enestående 
pejlemærke i vores arbejde med 
livredning. Rapporten udkom for 
første gang i 2009 og er den eneste 
af sin slags, der giver et fuldstændigt 
billede af druknedødsfald i Danmark. 
Druknestatistikken har tidligere alene 
inkluderet drukninger med døden til 
følge. I 2010 valgte vi at udvide den 
med en opgørelse over, hvor mange 
personer der bliver behandlet på et 
sygehus som følge af drukning.

Havne i 2009, børn i 2010
I 2009 pegede druknestatistikken  
i retning af en øget forebyggende 
indsats i havnene, der havde mere 
end hver 4. drukneulykke på samvit-
tigheden i årene 2001-2006. 
Druknestatistikken 2010 viser 
tydeligt, at man aldrig må lade børn 
være uden opsyn. Ikke kun når de er 
i vandet, men også når de er i 
nærheden af vand. Druknestatistik-
ken viser en aldersmæssig opdeling  
i aktiviteter forbundet med drukne-
ulykker hos børn, der omkom ved 
drukning i 2001-2008. De mindste 
børn mellem 0 og 1 år drukner i 
badekar, de 1-4-årige i havebassiner 
og fiskedamme og de 5-14-årige i 
forbindelse med badning og svøm-
ning.

Livredning baseret  
på virkeligheden

TrygFondens  
nationale drukne-
statistik giver et  
fuldstændigt billede 
af druknedødsfald i 
Danmark. Rapporten 
opdateres hvert år, 
og dens indhold 
skaber retning for 
oplysnings arbejdet 
i TrygFonden  
Kystlivredning.

TrygFondens nationale druknestatistik: 
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Krævende uddannelse 
Det er ikke bare hårdt at være 
livredder, det kan også være livsfar-
ligt. Det er derfor vores opgave at 
sikre, at livredderne er klar til at 
håndtere de farlige situationer, der 
opstår på strandene. Uddannelsen til 
livredder i TrygFonden Kystlivredning 
består af krævende moduler som 
livreddende førstehjælp, bassin- 
øvelser, øvelser i åbent vand og med 
forskelligt redningsudstyr. Kun godt 
20 procent af ansøgerne slipper 
igennem nåleøjet og kan trække i 
den rød-gule livredderuniform. 
Livredderuddannelsen har opnået 
international certificering fra Inter-
national Life Saving Federation (ILS), 
som betyder, at TrygFondens 
livreddere kan arbejde på selv de 
farligste strande i verden.  

Samarbejde med ILS
Siden 2004 har TrygFonden Kystliv-
redning arbejdet tæt sammen med 
International Life Saving Federation 
(ILS), som er den førende internatio-
nale organisation for bade- og 
vandsikkerhed. Gennem samarbejdet 

har vi mulighed for at trække på den 
seneste internationale forskning om 
livredning og drukning, og da vores 
livredderuddannelse er certificeret af 
ILS, har vores livreddere mulighed for 
at prøve kræfter med livredderfaget i 
hele verden. 

Livsvigtig oplysning
Oplysning er det vigtigste værktøj  
til at forebygge drukneulykker. Vi 
fokuserer på at oplyse om de 5 
baderåd samt vores aktiviteter på så 
mange platforme som muligt – både 
på tv, radio og i dagspressen. Vi 
udgiver også selv materialer, blandt 
andet foldere om badesikkerhed på 
dansk, engelsk og tysk samt tegne-
hæfter til børn, så alle kan blive 
informeret om, hvordan man færdes 
sikkert på de danske strande. 
Materialerne kan fås sammen med 
øvrig turistinformation i hele Dan-
mark.

Populær patrulje
Siden 1999 har børn og voksne hver 
sommer kunnet møde TrygFondens 

LivredderPatrulje, som kører rundt til 
omkring 50 danske strande, der ikke 
nødvendigvis selv har en livredder-
ordning. Patruljens vigtigste formål 
er at give gode råd om sikkerhed i og 
ved vandet, at demonstrere, hvordan 
man giver hjertemassage og kunstigt 
åndedræt, samt hvordan man redder 
en, der er ved at drukne.

Avanceret udstyr
Da vi begyndte indsatsen, havde 
livredderne kun en gummibåd og en 
livredderkuffert til rådighed. I dag har 
livredderne langt mere avanceret 
udstyr som fx rescueboards, specielle 
livredderbåde fra New Zealand, 
hjertestartere, iltudstyr, signalflag, 
radioudstyr, førstehjælpskufferter og 
meget andet. Endvidere tester vi 
konstant nyt udstyr for at finde  
ud af, om det kan være med til at 
forbedre sikkerheden for bade- 
gæsterne.

Sådan redder vi liv
Årets aktiviteter i TrygFonden Kystlivredning udspringer af de tre ben, 
som ILS (International Life Saving Federation) har identificeret i kampen 
mod drukneulykker: Forebyggelse (oplysning), uddannelse og livrednings-
tjeneste. Når tårnene lukker, fortsætter oplysningen, for havet bruges 
året rundt, og oplysning redder liv og øger danskernes bevidsthed om 
sikkerhed ved vand.
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- Vi er altid nysgerrige og åbne over 
for, hvordan den moderne teknik 
kan hjælpe vores kystlivreddere til at 
få et bedre overblik over strandens 
forhold og de farer, der er på færde. 
Det handler ikke kun om at lette 
arbejdet for livredderne, men også 
om hvordan vi kan optimere 
sikkerheden for strandens gæster.

Erik Bech, kystlivredningschef i 
TrygFonden Kystlivredning

 

Altid i front med nyeste 
viden og udstyr

Få viden om vandsikkerhed  
hele året rundt
Respektforvand.dk åbner og lukker 
ikke med livreddertårnene. For når 
den danske badesæson slutter, er 
der stadig masser at fortælle om 
vand og sikkerhed. Viden kan lære os 
at forebygge de drukneulykker, som 
sker hele året på grund af fald fra 
moler og joller, vinterbadning eller 
uforsigtig adfærd i forbindelse med 
vandsport, der bliver mere og mere 
populært.
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Bestil en redningskrans på 
trygfonden.dk

TrygFonden stiller gratis rednings-
kranse til rådighed via en fadder-
ordning, og i dag hænger flere end 
3.300 af dem rundt omkring i 
landet ved strande, søer, havne og 
andre steder, hvor folk færdes i 
nærheden af vand. Du kan bestille 
redningskranse på trygfonden.dk

Fakta om  
drukneulykker på havne

De fleste drukneulykker i Danmark i 
perioden 2001-2008 skete i havne 
(24 procent) samt på åbent hav/
fjord (25 procent). Derefter følger 
kyst og strand (19 procent). 
Drukneulykker i havne fordeler sig 
jævnt landet over, men langt 
hovedparten af de druknede var 
mænd, og oftest var den druknede 
mellem 45 og 74 år. I 63 procent af 
tilfældene var den druknede 
påvirket af alkohol, og i 81 procent 
af tilfældene var den druknede 
alene, da ulykken fandt sted.

Undersøgelse blandt  
ansvarlige for lystbådehavne 
i Danmark

I sommeren 2010 gennemførte 
TrygFonden Kystlivredning en 
undersøgelse blandt de ansvarlige  
i danske lystbådehavne for at finde 
ud af, hvordan de vurderer sikker-
heden i havnen for havnens gæster. 
Her mener de ansvarlige blandt 
andet, at de primære risici for, at 
folk drukner, er, at folk færdes for 
tæt på vandet, når de er påvirkede 
af alkohol, at folk færdes alene på 
havnen, samt at der er steder på 
havnen, hvor det er svært at 
komme op af vandet. Endvidere 
mener de ansvarlige, at folk ikke 
orienterer sig tilstrækkeligt om 
sikkerheden i havne.
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TrygFondens nationale drukne- 
statistik viser, at hver fjerde drukne-
ulykke i Danmark sker på havne, og 
ofte er der alkohol involveret. 
Dermed er havne et af de steder i 
Danmark, hvor der drukner flest 
mennesker efterfulgt af drukne-
ulykker ved åbent hav og fjord.

Dragør tester havneråd  
og prototyper 
I samarbejde med Dragør Lystbåde-
havn har vi i sommeren 2010 taget 
første skridt mod at etablere en 

testhavn. Her vil vi undersøge, 
hvordan man bedst når havnens 
gæster med råd om sikkerhed på 
havnen, standarder for rednings-
udstyr i havnen samt hvilket 
redningsudstyr, der bedst egner sig 
til havne. Blandt andet om man ved 
en risikovurdering af havne kan 
arbejde mere målrettet med 
sikkerheden, og om man kan 
udvikle en prototype på en fastmon-
teret redningsstige, som lettere kan 
ses fra land og fra vandoverfladen, 
hvis man skulle falde i vandet.

Goddag til Havnepatruljen 
I 2010 besøgte TrygFonden Kystliv-
rednings HavnePatrulje for første 
gang 24 af landets havne. Formålet 
med besøgene var at fortælle 
brugerne af havnen, hvordan man 
færdes sikkert på havnen, og 
hvordan man mest sikkert redder 
sig selv eller andre, der er faldet i 
vandet. Der er ingen retningslinjer 
for, hvilket redningsudstyr der skal 
være i havne, og derfor er det ofte 
forskelligt, hvilket udstyr havnen 
råder over. 

Havne – et fremtidigt  
fokusområde
I 2010 iværksatte TrygFonden Kystlivredning en langsigtet indsats,  
der skal minimere antallet af drukneulykker i danske havne. Vi lancerede 
bl.a. Havnepatruljen og udnævnte Dragør Lystbådehavn til testhavn for 
nye sikkerhedsløsninger.
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Hvert år drukner godt 120 mennesker i 
Danmark heraf ca. 70 som følge af en 
ulykke. Desuden oplever tusindvis hvert 
år en druknelignende oplevelse, også 
kaldet nærdrukning. TrygFonden har 
siden 1998 arbejdet for at nedbringe 
disse tal gennem oplysning og nærvær 
på strande, ved kyster og havne.

Fra et arbejde for ildsjæle…
Da TrygFonden gik ind i arbejdet for at 
sikre badegæsterne på de danske 
strande, var billedet verdensforskelligt fra 
det, vi kender i dag. Dengang var der 
stort set intet fokus på kystlivredning, og 
Dansk Svømmeunion havde som nogle af 
de få aktører enkelte livredderposter på 
den jyske vestkyst. Her var løsningen 
sparsom med stilladser som livredder-
tårne, en mindre gummibåd og en 
genoplivningskuffert, og kystlivredderne 
overnattede typisk i en campingvogn på 
stranden. Alt var sponsoreret af lokale 
kræfter de pågældende steder.

…til en professionel indsats
TrygFonden etablerede et samarbejde 
med Dansk Svømmeunion om projekt 
’Tryg på Stranden’ for at skabe en ny 
platform for badesikkerhed og livredning 
i Danmark. En stærk mission krævede et 
stærkt varemærke. Derfor udskrev vi en 
arkitektkonkurrence om at designe et 
livreddertårn med potentiale til at blive 
symbol for kystlivredning i Danmark. 
Allerede i 2000 skød de første rød- og 
hvidstribede livreddertårne op på Løkken 
Strand, Fyns Badestrand og Marielyst 
Strand.

For at sende et signal om, at vi ikke 
længere var et ”projekt”, men en red-
ningsorganisation med et kontinuerligt 
arbejde, skiftede vi navn til TrygFonden 
Kystlivredning, der i dag har et sekreta-
riat med et engageret team af fastan-
satte. Vi har fokus på vand og sikkerhed 
året rundt, og vi har over tid knyttet 
tætte samarbejder i ind- og udland. Vi 
arbejder fx sammen med International 
Life Saving Federation, Søværnets 
Operative Kommando, Blå Flag og 
mange andre aktører. 

Mål og milepæle  
for TrygFonden  
Kystlivredning

Selv om danskerne i 
århundreder har haft 
tradition for at nyde 
stranden og havet, er 
livredderkulturen i  
Danmark ganske ny.  
En stærk livredderkultur 
og en øget bevidsthed 
om vandsikkerhed i  
befolkningen er blandt 
målene for vores  
fremadrettede arbejde.  

TrygFonden 2010

180 kystlivreddere med  

certificeret uddannelse

29 bemandede tårne 

1 LivredderPatrulje (12. sæson)

1 HavnePatrulje (1. sæson)

24.556 aktioner

500 aspiranter til kystlivredder-

uddannelsen 2011

1 guldmedalje i VM i  

kystlivredning

3.300 livredderkranse
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TrygFondens livreddertårn

TrygFonden Kystlivrednings karakteristiske rød- og hvidstribede 
livreddertårn er tegnet af BBP Arkitekter A/S i 1999. I 2001 blev 
livreddertårnet nomineret til Den Danske Designpris, og fra 
oktober 2005 til januar 2006 var livreddertårnet en central del af 
udstillingen ”SAFE: Design Takes on Risks” på Museum of Modern 
Art i New York.

Lotte Friis er ambassadør for 
TrygFonden Kystlivredning

Svømmeren og VM-guldvinderen Lotte Friis blev i 2009 udnævnt 
som ambassadør for TrygFonden Kystlivredning. Med den nye titel 
sætter Lotte Friis badesikkerheden i højsædet og opfordrer alle til 
at lære at svømme.
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Vil du vide mere  
om livredning i Danmark?

TrygFonden Kystlivredning er 
TrygFondens initiativ for at udbrede 
sikkerheden på de danske bade-
strande og langs de danske kyster. 
Missionen er at forebygge drukne-
ulykker og opbygge en livredder-
kultur i Danmark, der højner bevidst-
heden om bade- og vandsikkerhed 
samt at uddanne store og små til at 
begå sig sikkert ved og i vandet.

TrygFondens kystlivreddere er til 
stede på de danske strande otte 
uger i badesæsonen, men når 
livreddertårnene lukker, er der 
stadig brug for oplysning om bade- 
og vandsikkerhed. Respektforvand.dk 
er TrygFonden Kystlivrednings portal 
om livredning og sikker færdsel i og 
ved vand. Her kan du blandt andet 
læse om, hvordan du redder en 
person, der er faldet overbord, eller 
hvad du skal huske på, når du fisker 
på stranden, på havnen eller fra båd. 
Du kan også se små filmklip om, 
hvordan du tackler mødet med et 
revlehul eller få tips til, hvordan du 
sikrer bassinet i haven.  

Læs mere på respektforvand.dk 
og bliv-livredder.nu

Har du spørgsmål om vores 
 indsatser langs de danske kyster, 
så kontakt:

René Højer
ansvarlig for  
bade- og vandsikkerhed,  
TrygFonden
Tlf.: 20 70 38 92 
rh@trygfonden.dk 

Erik Bech
kystlivredningschef,  
TrygFonden Kystlivredning
Tlf.: 30 33 72 49 
eb@svoem.dk
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