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Med vand til alle sider 
Det har været en fantastisk 
sommer. Badeglade danskere har 
nydt det gode strandvejr. Flere af 
os har badet mere, end vi plejer. 
Det har givet travlhed på stran
den, men ikke flere ulykker.

I druknestatistikken for 2012 kan 
man se, at antallet af druknede 
er faldet de sidste to år. Den 
gode udvikling er vi meget glade 
for at bidrage til. 

Sammen med Dansk Svømme
union, kommunerne og en lang 
række andre samarbejdspartnere 
har TrygFonden siden 1998 
arbejdet for at sætte fokus på 
vandsikkerhed.

Det gør vi med veluddannede 
livreddere, der kan sætte ind, når 
liv er i fare. Med opstilling af det 
rette sikkerhedsudstyr, så flere får 
en bedre chance for at redde sig 
selv og hinanden. Og med 
forebyggende arbejde og 
 oplysning, for at undgå, at 
ulykkerne overhovedet opstår, 
både i badesæsonen og resten  
af året. 

Vi søger den nyeste viden
TrygFonden Kystlivredning 
samarbejder med livrednings
organisationer over hele verden. 
Vi både bidrager til og har gavn 
af den internationale udveksling 
af viden på området. 

Den viden skal bruges og deles. 
Derfor er vi stolte af at være blevet 
en etableret redningstjeneste, 
som danskerne henvender sig til, 
når emnet er vandsikkerhed.

Svøm for livet
En af de bedste måder at 
forhindre drukneulykker på er at 
lære at svømme. Derfor vil 
TrygFonden Kystlivredning for 
fremtiden også bidrage endnu 
mere til pædagogiske initiativer 
og til forskning i, hvordan man 
bedst lærer børn at svømme. 

Det er vigtigt i et land som 
Danmark, hvor der aldrig er mere 
end 50 km til kysten, og vi altid 
er tæt på åer og søer. Derfor ser 
vi heller ikke svømning som en 
sportsgren, men som en elemen
tær færdighed på niveau med at 
kunne løbe, cykle og begå sig i 
trafikken.

Vand er livet – for de fleste
Vi håber, at de faldende druknetal 
er starten på en positiv tendens, 
som vil fortsætte langt ud i 
fremtiden. Nyd det gode vand! 

René Højer
Områdechef for sikkerhed,  
TrygFonden
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Uddeling af foldere, malebøger 
og gode råd til badegæster. 

gange assistance
Forebyggende aktioner, hvor livredderne 
forhindrede en farlig situation i at opstå. 

gange førstehjælp
Situationer, hvor livredderne 
bidrog med almindelig 
førstehjælp.

livreddende aktioner
Redninger, hvor det vurderes, at liv var i fare.



2013 har været den mest 
travle sæson nogensinde for 
TrygFonden Kystlivredning

Livreddernes opgaver strækker 
sig fra det hjælpsomme til det 
altafgørende. 26 gange har livred
derne deltaget i aktioner, hvor liv 
har været i fare. 

Livredderne skal dog ikke kun 
reagere, når livsfaren er opstået. 
En vigtig opgave består i at 
observere badegæsterne og 
rykke ud før situationen bliver 
alvorlig. Sådanne forebyggende 
aktioner var der i alt 2.877 af i 
sommeren 2013.
 
“Livredderne bidrager ved deres 
engagement og årvågenhed på 

mange måder til et tryggere liv 
ved vandet,” siger driftsleder 
Anders Myrhøj. ”Det gælder alt 
fra bjærgning af luftmadrasser til 
almindelig hjælpsomhed og 
førstehjælp. Desværre har det i år 
blandt andet været nødvendigt 
med rekordmange eftersøgnin
ger af børn, der er blevet væk fra 
deres forældre.” 

Livredderne fra TrygFonden  
har ydet førstehjælp 4.472 gange 
i 2013. 

Viden redder liv 
En af livreddernes vigtigste 

opgaver er at være i kontakt med 
badegæsterne og udbrede 
kendskabet til badesikkerhed og 
livredning. Dette forebyggende 
arbejde skal sikre, at der fortsat 
sker et fald i antallet af ulykker 
på de danske strande og havne.

Livredderne fra TrygFonden 
Kystlivredning er trænede i at tale 
med badegæsterne om, hvordan 
de kan få glæde af vandlivet uden 
at bringe sig selv i fare. Til det 
formål er livredderne udstyret 
med foldere og malebøger, som 
på let forståelig vis oplyser om 
sikkerhed i og ved vandet. 

Flere badende, færre ulykker



Livredder
aspiranterne bliver  
stadig bedre

Konkurrencelivredning bliver 
dyrket af livreddere for at 
styrke og forbedre deres 
færdigheder inden for livred
ning. Hold fra hele Europa 
mødtes i september til Europa
mesterskabet i  Inflat able 
Rescue Boat, der blev afholdt 
på Amager Strand.

Her blev det generelt høje 
niveau blandt vores livreddere 
eftertrykkeligt understreget. 
Ud af de fire discipliner tog 
herrerne fra TrygFonden 
Kystlivredning 3 guldmedaljer 
og kvinderne 2.

Flere og flere unge søger ind 
på TrygFondens 
livredderuddannelse. Samtidig 
bliver ansøgerne også mere 
kvalificerede for hvert år. 
Mange er i forvejen 
svømmetrænere eller 
livreddere i landets 
svømmehaller, har taget 
dykkercertifikat eller er 
surfere. 

Uddannelsesleder Michael 
Iwersen modtog i år 223 
ansøgninger. Det gav 
mulighed for at udvælge 60 
vanderfarne unge, som nu er 
parat til at gøre livredning til 
en del af deres liv. 

EM i livredning En australier ved 
 Vesterhavet

Tårne og udstyr

Australien har en væsentligt 
længere tradition i forhold til 
organiseret kystlivredning, 
end vi har i Danmark.  
Derfor var det også en særlig 
fornøjelse at have besøg af 
Cameron Coulson, der efter 
fire år som livredder på fuld 
tid i  Australien og England 
kom til Danmark for en enkelt 
sæson på den jyske vestkyst. 

”Jeg er meget imponeret over, 
hvor godt alting er organiseret 
og hvor velforberedte og 
professionelle mine danske 
kolleger er. Ikke mindst i 
forhold til at sæsonen er så 
kort!”

Cameron, der nu er ansat på 
en redningshelikopterpatrulje 
i Perth i den vestlige del af 
Australien, håber på at 
komme tilbage og tage en 
sæson til med TrygFonden 
Kystlivredning. 

De ikoniske rødhvide tårne fra 
TrygFonden Kystlivredning har i 
år øget badesikkerheden på 
35 strande over hele landet. 
Og for første gang også på 
Rindby Strand på Fanø. 

Tårnene er forsynet med 
rescueboards, livredderbåde, 
specialkøretøjer, hjerte
startere, iltudstyr, signalflag, 
radioudstyr, førstehjælps
kufferter og meget andet. 
Endvidere tester vi konstant 
nyt udstyr for at finde ud af, 
om det kan være med til at 
forbedre sikkerheden for 
badegæsterne.



Der skal være noget 
at gribe ud efter, 
når det gælder

I 2013 kårede vi vinderen af en 
national designkonkurrence om en 
bedre og mere synlig redningsstige. 
Arkitekterne Stefan Urup Kaplan og 
Lars Techt Myrhøj vandt med en 
både smuk og effektiv model, der 
tydeligt kan ses fra både landjorden 
og vandet.

Redningsstigen taler til 
sanserne 
Den nye redningsstige er udført i et 
hårdført materiale, som kan 
modstå det hårde havnemiljø. De 
brede trin går ned under vandover
fladen, og så har den en god 

gribekant og beslag, som gør, at 
man let kan trække sig op af 
vandet. Vigtigst af alt, så taler 
redningsstigen til sanserne, hvilket 
er afgørende i en situation, hvor 
sekunder kan betyde forskel på liv 
eller død. 

”På en kold vinteraften har man 
kun få minutter til at redde sig op 
på land, før de vitale organer 
begynder at sætte ud. Rednings
stigen er forsynet med lys, som 
kan ses fra land og fra vandsiden. 
Dermed vil den forulykkede 
instinktivt søge mod rednings

stigen,” siger René Højer og 
forklarer, at redningsstigens 
primære funktion som udgangs
punkt er redning ved selvhjælp: 

”Vi ved fra TrygFondens Nationale 
Druknestatistik, at kun 16 procent 
af alle ulykker i havne bliver 
overværet af andre. Derfor skal 
redningsstigen let kunne ses, hvis 
man befinder sig i vandet, og det 
skal være let at trække sig selv op.” 

Stigen skal nu testes og vil derefter 
blive tilbudt danske havne.

Ny og mere synlig redningsstige kåret

Den vindende redningsstige vil i løbet af 2014 blive videreudviklet 
og testet, inden den bliver tilbudt de danske havne. 



Vi er på stranden.  
Men hvor præcist er det? 

I en nødsituation er det ofte afgørende, at hjælpen 
kommer hurtigt frem. Derfor bliver strande over 
hele landet i disse år udstyret med et unikt num
mer på et tydeligt grønt skilt. Risikovurderings
konsulent Helen Witt Qvist fortæller, at numrene 
blandt andet skal hjælpe ambulancer med at 
komme hurtigere frem, fordi man ved et opkald til 
112 kan oplyse strandens identifikationsnummer 
og derfor præcist gøre klart, hvor man er. 

Det er den lokale politikreds, der sammen med 
kommunens beredskabschef beslutter, hvor 
skiltene skal placeres, og det er kommunen, der 
sætter skiltene op. 

Arbejdet er gjort muligt via en donation fra 
TrygFonden.

Respekt for forskellig
hederne – også når det 
gælder strande

TrygFonden Kystlivredning har i år videreført arbejdet 
med at risikovurdere en lang række strande.

Initiativet er en del af et fælleseuropæisk projekt 
igangsat af livredderorganisationen International Life 
Saving (ILS), hvor man ønsker at risikovurdere alle 
større badestrande i Europa og opsætte informations
skilte, der fortæller om strandenes særlige forhold.

Det mest synlige resultat af risikovurderingen er 
oplysningsskiltene, som TrygFonden i samarbejde 
med kommunen sætter op på strandene. Derudover 
udarbejder TrygFonden en rapport til kommunen. 

T 245

Knap 5.000  
redningskranse

Ved strande, søer, havne og andre steder i landet, 
hvor folk færdes i nærheden af vand, hænger 
TrygFondens redningskranse. Det giver mulighed 
for at hjælpe nødstedte og kan i yderste konse
kvens betyde forskellen mellem liv og død. Tryg
Fonden stiller redningskransene gratis til rådighed 
via en fadderordning. 



Oplysning om sikkerhed 
ved vand forebygger 
ulykker og redder liv

Udstillingen “VAND – et hav af oplevelser” på Experimentarium i 
København er 850 m2 vandglæde, der nu for andet år giver både børn 
og voksne mulighed for at lege sig til læring om vand hele året. 
Gæsterne befinder sig skiftevis på, i og under havet i det store vanduni
vers. Der er mere end 50 hæsblæsende aktiviteter, tankevækkende 
fænomener og fascinerende forsøg. Der er pjaskegaranti for de 
mindste, og der er vandudfordringer for de største, der lærer med hele 
kroppen, når de surfer ned ad den kunstige bølge. 

Udstillingen er skabt i samarbejde med TrygFonden, og det rødhvide 
livreddertårn er en del af oplevelsen. Tårnet bemandes af en uddannet 
livredder, der fortæller om glæder og farer ved vand. Læs mere på 
experimentarium.dk

Lærende vandglæde året rundt

http://experimentarium.dk


Respektforvand.dk er TrygFondens hjemmeside for viden om og 
erfaring med sikkerhed ved vand. Her kan sejlere, svømmere, under
visere og forældre finde viden og gode råd om sikker adfærd i det 
våde element.

I 2013 har TrygFonden fortsat arbejdet med at gøre respektforvand.dk 
til en national platform for vand og sikkerhed. Siden skal være med til 
at lære danskerne at forebygge de drukneulykker, som sker hele året 
på grund af fald fra moler og joller, vinterbadning eller i forbindelse 
med vandsport, der bliver mere og mere populært. 

Læs mere på respektforvand.dk

Viden for alle

I Danmark har vi et meget velfungerende bered
skab i tilfælde af ulykker til søs. Men selv fra en 
redningshelikopter med det bedste udstyr kan det 
være næsten umuligt at finde forulykkede, hvis ikke 
de synligt skiller sig ud fra vandet. Det betyder 
hvert år dødsfald, der kunne have været undgået 
med noget så simpelt som en redningsvest i en 
stærk farve – eller endnu bedre: en redningsvest i 
stærk farve med lys på.

TrygFonden Kystlivredning producerede i 2013 
filmen ”Bliv set på havet” i samarbejde med  

Dansk Svømmeunion og Flyvevåbnets Eskadrille 722. 
Målet med filmen er at tydeliggøre, hvor svært det 
kan være at få øje på mennesker i mørkt tøj fra en 
redningshelikopter. Og hvor tydelige de til gengæld 
kan blive med enkle midler. Filmen kan ses i OBS 
og på respektforvand.dk

Kystlivredningschef Erik Bech siger det sådan: 
”Hvad nytter det, at vi har en af verdens bedste 
redningstjenester, hvis du når at dø af kulde, inden 
du bliver fundet?” 

TrygFondens LivredderPatrulje tager hver sommer ud til strande og havne for  
at fortælle om sikkerhed i og ved vandet. For de nysgerrige på stranden er der 
mulighed for at komme tæt på livreddernes motordrevne redningsbåd eller prøve 
at padle på et rescueboard i vandkanten. Der er også altid sjove lege og konkur
rencer for børnene på programmet.

Det er 15. år i træk, at livredderne tager på turné i sommerlandet. I år har 
Livredder Patruljen besøgt 155 forskellige strande og havne.

De 5 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

Bliv set  
på havet

Livredderne kommer 

http://respektforvand.dk
http://respektforvand.dk
http://vimeo.com/69739607
http://vimeo.com/69739607


TrygFonden Kystlivredning skaber tryghed på 
danske strande og havne gennem oplysning,  
udstyr og nærvær. TrygFonden Kystlivredning,  
der er et samarbejde mellem TrygFonden og  
Dansk Svømmeunion, blev dannet i 1998 og er i dag 
landets førende kystlivredningstjeneste med knap 
200 specialuddannede livreddere. Vi driver en større 
oplysningstjeneste og står bag TrygFondens 
Nationale Druknestatistik. Vores livreddere deltager 
hvert år i tusindvis af aktioner, der redder liv og 
øger trygheden ved vand. 

Se mere på respektforvand.dk  
og trygfonden.dk

Har du spørgsmål vedrørende 
forebyggelse af drukneulykker,  
er du velkommen til at  kontakte:

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

TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), 
Lyngby Hovedgade 4, 2. sal, 2800 Kgs. Lyngby

http://respektforvand.dk
http://trygfonden.dk
mailto:rh@trygfonden.dk
mailto:eb@svoem.dk

