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En sæson,
der peger fremad

Livredderne kan se tilbage på en 
sæson med få oplagte badedage, 
hvilket betød færre badegæster 
på strandene og færre aktioner  
i vandet for livredderne. Det har 
givet en anderledes sæson, men 
også en sæson, der har peget 
fremad. For når der har været 
færre mennesker på strandene, 
har vores livreddere haft mulighed 
for at bruge ekstra tid på at træne 
og guide badegæsterne til sikker 
adfærd i og ved vand. 

Vi har udvidet vores tilstede-
værelse på de sociale medier, 
optaget nye oplysningsfilm og 
videreført arbejdet med at sikre 
kystlinjen med redningsudstyr og 
grundige risikovurderinger. 

 

Protektor i Dansk Svømmeunion, 
H.K.H. Kronprinsesse Mary, har  
været med til at sætte fokus på 
vandsikkerhed – nemlig til 
lanceringen af forskningsprojektet  
”Alle skal lære at svømme” og  
ved indvielsen af det nye tårn på 
Tversted Strand.  

Træning, forskning, formidling  
og undervisning har fyldt meget. 
Men ikke alt. Livredderne har 
været til stede på strandene i 
samme omfang som i enhver 
anden sæson og har i år udført 
tusindvis af indsatser, heraf 27, 
hvor det vurderedes, at et eller 
flere liv var i fare.  

René Højer, 
programchef med ansvar for 
bade- og vandsikkerhed, 
TrygFonden.

I år åbnede TrygFonden Kystlivredning et nyt livreddertårn i det nordjyske. Og  
samtidig fejrede vi 10-års jubilæum for tårnene i Charlottenlund Strandpark og på  
Havnebadet ved Fisketorvet. Det nye livreddertårn på Tversted Strand blev indviet  
af Kronprinsesse Mary, der selv er tidligere livredder og konkurrencesvømmer.



oplysende indsatser, hvor livredderne  
har været i kontakt med badegæster om  
de lokale forhold på stranden, de 5 baderåd,  
og hvad man skal være opmærksom på  
i vandet.

forebyggende indsatser, hvor livredderne har været 
ude i vandet, eksempelvis for at advare usikre svømmere 
eller badende, der har taget en luftmadras, gummibåd 
eller et badedyr med i vandet ved fralandsvind. 

27
2.825
55.860

1.898 førstehjælpsaktioner, 
eksempelvis snitsår, skader 
efter møde med brandmænd, 
bistik og forstuvninger.

livreddende aktioner, hvor det vurderes, 
at en eller flere personer var i livsfare.

Fakta om livreddernes indsatser 
på landets 37 livredderposter



LivredderPatruljen: Kom i praktik som livredder! 
I mere end 15 år har TrygFonden 
Kystlivrednings LivredderPatrulje  
sat fokus på vand og sikkerhed 
sammen med børn og forældre.  
I år lancerede vi et nyt koncept, 
hvor børn og unge er mere  
direkte involveret. Og hvor  
børnene ender med at få et flot  
og eftertragtet certifikat. 

Det kalder vi at komme i praktik 
som livredder. På de 50 strande, 
som LivredderPatruljen har besøgt 
i år, er livreddernes udstyr blevet 
”testet” og gode vaner blevet 
leget ind, så både forældre og  
børn bliver mere fortrolige med, 
hvordan man færdes trygt i og 
ved vandet. 

Positive tilbagemeldinger fra 
forældre vidner om, at mødet 
med LivredderPatruljen har fået 
dem til at reflektere og ændre 
adfærd. Mange skriver, at de 
fremover altid vil gå med deres 
børn i vandet. 

TrygFonden Kystlivredning er glad 
for de mange tilbagemeldinger 
og vil bruge dem, når der skal 
arbejdes videre med konceptet  
for LivredderPatruljen frem mod 
badesæsonen 2016. 



Alle 
skal 
lære at 
svømme

Baderåd nr. 1 ”Lær at svømme”  
er det vigtigste at huske i forhold 
til vandsikkerhed. Det er baggrun-
den for det mangefacetterede 
forskningsprojekt ”Alle skal lære at  
svømme”, som drives af TrygFonden  
og Dansk Svømmeunion. 

Det samlede projekt skal munde  
ud i en række anbefalinger, som  
på en enkel måde giver kommuner 
og andre aktører inspiration til, 
hvordan man kan tilrettelægge en 
kvalificeret og effektiv svømme-
undervisning i vand for børn.

I 2015 blev projektet lanceret ved  
et stort arrangement i Kildeskovs-
hallen i Gentofte med deltagelse  
af Kronprinsesse Mary. Og i 2016 
skal de igangsatte demonstrations-, 
udviklings- og forskningsprojekter 
fortsætte.  



Respekt for vand
på Facebook

I bestræbelserne på at forebygge 
drukneulykker bruger vi alle platforme 
– og i 2015 har vi styrket indsatsen på 
de sociale medier, hvor vi året rundt 
holder fokus på sikker vandglæde. 
Det er altid sæson på internettet. 
Uanset om man vinterbader, dyrker 
vandsport, tager sydpå – eller bare går 
en tur langs havnen. I alt er antallet af 
følgere på Facebook i 2015 steget med 
over 200%. 

Det skal 
vi se!
Hvordan kaster man en rednings-
krans? Hvordan slipper man ud af et 
revlehul? Hvor er det sikrest at bade? 
Og hvorfor kan børnene ikke bare 
passe sig selv på stranden? 

I 2015 optog TrygFonden Kystlivred-
ning fire nye film om vandsikkerhed. 
Filmene fortæller på en nem måde  
om nogle af de vigtigste ting, man 
skal være opmærksom på, når man  
er ved vandet. 

Til lands, 
til vands 
og på 
nettet 

De fire nye film bliver præsenteret af 
livredder og uddannelsesleder Michael Iwersen, 
TrygFonden Kystlivredning  

Op igen
Også i år har vi styrket den passive 
redning: TrygFondens nye rednings-
stige bliver netop nu testet grundigt 
både i Danmark og i en svensk havn, 
hvor vi undersøger, hvordan stigen 
håndterer is. Vi forventer at påbegynde 
produktionen af den nye stige i andet 
halvår af 2016. 

Desuden har vi uddelt 700 rednings-
kranse via en fadderordning, så der i alt 
er 6.000 redningskranse fra TrygFonden 
ved danske strande, søer og havne. 

Risiko-
vurdering
Den fortsatte risikovurdering af den 
danske kystlinje er en vigtig del af 
det forebyggende arbejde. Til og med 
2015 er 167 forskellige strande blevet 
risikovurderet. Det har resulteret i 
bedre skiltning på strandene og øget 
viden om, hvor og hvordan vi skal 
passe på Danmarks vandhunde.



“Vi er lige til højre for 
iskiosken til venstre for 
den grønne parasol ...”
Der er over 7.000 kilometer kyst- 
strækninger i Danmark. Og hvis 
ulykken er ude, kan det være 
svært at fortælle præcist, hvor 
man er. Derfor gav TrygFonden i 
2011 en donation til Rigspolitiet, 
der i samarbejde med de enkelte 
kommuner har sat rednings- 
nummerskilte op langs kyster og 
vandområder i hele Danmark. 

Skiltenes numre er unikke og er 
registreret hos 1-1-2, som dermed 
kan se, hvor de skal sende hjælpen 
hen, hvis de får et alarmopkald fra 
en strand.

Skiltene får hjælpen  
hurtigere frem
For alarmcentralerne har skiltene 
en vigtig betydning, fortæller 
Steen Herlev, leder af Rigspolitiets 
1-1-2-sekretariat:
  

– Når der sker alvorlige ulykker 
ved vandet, er skiltene en stor 
hjælp for os. Det er ikke altid,  
at vidner til ulykken kan give os 
præcise oplysninger om, hvor de 
befinder sig, og det er frustre-
rende for både vidnerne til 
ulykken og personen på alarm-
centralen. Det er her, at synlige 
redningsnummerskilte kan gøre 
en forskel, og skiltene har i flere 
tilfælde hjulpet os til at være 
hurtigere fremme ved ulykken. 
Dermed kan de være med til at 
redde liv.

Her kan du finde  
redningsnummerskiltene 
respektforvand.dk/Ved-vandet/
Danmarkskort-med-livreddere

    Klik og se filmen
De sociale medier blev brugt til at sætte fokus på de grønne redningsnummerskilte 
med en film, der nåede over 1 million brugere på Facebook og en konkurrence, hvor 
flere hundrede danskere tog selfies foran skiltet på deres yndlingsstrand.
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http://www.respektforvand.dk/Ved-vandet/Danmarkskort-med-livreddere


Her passer TrygFonden 
Kystlivredning på dig i 2016
Sjælland
Bellevue Strandpark, Charlotten-
lund Strandpark, Havnebadet 
Islands Brygge i København, 
Havnebadet Fisketorvet i Køben-
havn, Havnebadet Sluseholmen i 
København, Vallensbæk Strand, 
Brøndby Strand, Ishøj Strand, 
Hundige Strand, Marielyst Strand, 
Enø Strand ved Karrebæksminde, 
Gudmindrup Strand og Kabelhuset 
Strand i Rørvig.

Bornholm
Antoinette Strand ved Rønne og 
Balka Strand ved Nexø. 

Fyn
Fyns Badestrand ved Nyborg, 
Kerteminde Nordstrand og 
Christiansminde Strand ved 
Svendborg.

Jylland
Lakolk Strand på Rømø, Rindby 
Strand på Fanø, Vejers Strand, 
Henne Strand, Hvide Sande 
Sydstrand, Søndervig Strand, 
Blokhus Strand, Løkken Strand, 
Tversted Strand, Tornby Strand, 
Sønderstrand i Skagen, Grenaa 
Sydstrand, Palmestranden i 
Frederikshavn, Den Permanente i 
Aarhus, Saksild Strand ved Odder, 
Moesgård Strand syd for Aarhus, 
Østerstrand ved Fredericia og 
Hvidbjerg Strand ved Blåvand. Hemmelige 

badegæster
Jobbet som livredder kræver et stort overblik og evnen til at  
holde hovedet koldt i pressede situationer. Derfor bliver  
livredderne trænet i simulerede redningsaktioner på strandene,  
når de mindst venter det.

I løbet af sommeren får livredderne uanmeldt besøg af vores  
in-situ-patrulje ca. en gang om ugen. Patruljen lader som om,  
at de er almindelige badegæster, som kommer i vanskeligheder,  
så livredderne skal træde til med hjælp. På den måde træner  
vi livredderne i realistiske situationer og i konstant at have et  
blik på vandet, så de kan reagere hurtigt, hvis der er personer, 
som har brug for hjælp.



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
Programchef med ansvar  
for bade- og vandsikkerhed,  
TrygFonden
Tlf.: 20 70 38 92 
rh@trygfonden.dk 

Erik Bech
Chef for viden og dokumentation 
TrygFonden Kystlivredning
Tlf.: 30 33 72 49 
eb@svoem.dk

TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), 
Hummeltoftevej 49, 2830 Virum

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