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Leder

En 360 graders
fortælling om
sikkerhed ved
vand

TrygFonden Kystlivredning fyldte
20 i året, der gik, og alle der har
bidraget til TrygFondens og Dansk
Svømmeunions lange rejse i vand
og sikkerhed, var inviteret til at
fejre den store dag. Strandgæsterne
blev mødt med jubilæumskage, da
tårnene åbnede, og de forebyggende
budskaber blev pyntet med quizzer,
hvor vandhunde kunne vinde unikke
rød/hvide præmier. Og så fik vi ver
dens bedste jubilæumsgave: En lang
tropisk sommer med tusindvis af
badegæster og masser af vandglæde
i trygge rammer. Mere end 88.000
indsatser - fra det forebyggende til
det livreddende - blev det i alt til, og
sommerens travlhed ved tårnene
beviser, at TrygFonden Kystlivredning
gør en mærkbar forskel over hele
landet. Derfor er vi også en efter
spurgt samarbejdspartner.
I 2019 åbner vi tårn nr. 13 på
Vestkysten, hvor vi bidrager til en
spændende udvikling. Vestkysten
skal gennem et samlet løft blive en
af Nordeuropas mest eftertragtede
kystdestinationer i 2025. Med det
nye tårn i Thorsminde er TrygFonden
Kystlivredning til stede på 13 af de
18 særlige feriesteder, der indgår i
den udviklingsplan for Vestkysten,
som 11 kommuner og tre regioner
lige nu arbejder sammen om. Det er
vi også stolte af.
Livredning er for alle
2018 blev også året, hvor vi gjorde
status efter 20 år i Danmarks
vandkant. I 1998 lagde vi ud med 20

livreddere, fem livredderposter og
en vision om, at færre skal drukne.
20 år efter står vi med en toppro
fessionel organisation, som, når det
gælder uddannelse og udstyr, er på
højde med stærke livreddernationer
som Australien og New Zealand. Og
vi ser gode resultater af 20 års sam
arbejdende indsats.
Tendensen er, at antallet af drukne
ulykker er faldet støt siden 2001,
særligt for børnene. Det er godt!
Til gengæld er kun halvdelen af
børn på 11-12 år og voksne mellem
18 og 74 år svømmeduelige. Det
er ikke godt nok. Derfor aktive
rer vi nu hele det professionelle
Vanddanmark. Og vi sætter særligt
fokus på børnene. Det er dem, vi vil
love mest. Og dem, vi kan ramme
strukturelt i skoler og klubber for
at skabe en ny generation af svøm
meduelige danskere. Dermed er
tiden også kommet til at skubbe til
opfattelsen af ordet livredder. Det
er ikke bare et job for de få, det er
et ansvar for de mange.
Flere ambassadører
I årene der kommer, rækker vi
hånden ud til alle ambassadører for
sikkerhed i og ved vand for at bede
om deres bidrag til en kultur, hvor
flest muligt kan redde sig selv og
hinanden i og ved vand. De mange
svømmeklubber og organisationer,
vi arbejder sammen med. De ca.
1.000 livreddere, der siden 1998 har
holdt øje med danskerne.

De 450 SejlSikkert-ambassadører,
der styrker sikkerheden i havne og
klubber, og – ikke mindst – de 40
landsholdssvømmere, der i 2018 blev
Respekt for vand-ambassadører og
dermed en del af det store korps,
der vil styrke danskernes vandkom
petencer. Landsholdssvømmerne
har allerede bidraget med dyb
faglighed og stor passion på årets
bootcamps med kystlivredderne, og
de står klar til
at give Respekt
for vand-sagen
Livredning er
vinger i 2019.
sjovt

vigtigt

Med
en sport
Kystlivredning,
et job
SejlSikkert
for
alle
og Respekt
for vand har
vi i over 20 år
skabt en 360 graders fortælling om
vand, hvor alle aktører sammen
kan forhindre drukneulykker og
styrke glæden ved at bo og aktivt
tage del i de mange muligheder, der
findes i et vandland. Vi glæder os til
samarbejdet!

René Højer
Programchef i TrygFonden
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Trygheden er styrket
ved vandet

Leder

Status på de første 20 år er, at livreddernes arbejde og effekten
af de øvrige indsatser inden for vand og sikkerhed har bidraget
positivt. I starten af 00’erne skete op mod 70 drukneulykker om
året i Danmark. I dag er tallet omkring 50. Statistikken viser
desuden, at antallet af børn, der drukner ved en ulykke i Danmark,
er faldet til ét barn om året. Det er det laveste nogensinde.
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Interessen for
livredning er stigende
Mens tallene for drukneulykker er faldet over 20 år, ser vi
en stigende interesse for badeglæde i trygge rammer på
tværs af det danske vandland.
• I de første år skulle TrygFonden Kystlivredning ansøge
om at få lov til at opsætte et livreddertårn på en strand.
I dag ansøger kommunerne om at få et livreddertårn.
Det betyder, at vi kan vælge de strande og havnebade,
hvor et bemandet livreddertårn gør den største forskel.
• Børn er vilde med at se ”Livredderne” på DR Ultra.
Seriens to sæsoner blev genudsendt i 2018 og er
tilgængelige på DR TV app og dr.dk.
• Deltagerantallet til DM i Hav- og Bassinlivredning vokser,
og vi ser flere børn og nye klubber på deltagerlisten.
• De svømmeklubber, der deltager i LivredderAkademiet,
styrker efterfølgende arbejdet med livredning i klubberne.
2018 er dermed det år, hvor flest klubber har modtaget
støtte til udstyr. Livredningspujlen uddelte i året
158.000 kr. til livredningsudstyr i 19 forskellige klubber.
Alle disse tal tyder på, at livredning langsomt, men sikkert
er ved at blive en del af vandkulturen. Livredning er ikke
længere kun et job for de få, men også en interesse
for de mange.
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Fejring
af 20 år
i vandsikkerhedens
tjeneste
TrygFonden Kystlivredning er blevet en institution i vand
kanten siden sin spæde start i 1998. Det er 20 års historie,
der begynder med visionen om, at færre skal drukne, og
fortsætter med viljen til at lære alle danskere at svømme
og kunne redde sig selv og andre. Vi markerede jubilæet
med kage ved alle tårne, quizzer, præmier og fejring
i livreddernes hovedkvarter i Hvidovre.

Med et historisk antal sommerdage blev 2018 den travleste sæson nogensinde
for TrygFondens kystlivreddere, der holdt øje med mange tusind børn og
voksne, der nød den varme danske sommer. Da sommeren sluttede, havde
livredderne gennemført mere end 88.000 indsatser – et imponerende resultat
for en kystlivredningstjeneste, der begyndte med fem livredderposter og en
spæd idé om at gøre det mere trygt at færdes på stranden gennem en ny
platform for badesikkerhed og livredning.
En ny generation er i de forgangne 20 år vokset op med rød-hvide tårne på
stranden, patruljer i sandet og baderåd i tasken, og TrygFonden Kystlivredning er
i dag en topprofessionel organisation, som, når det gælder uddannelse og udstyr,
er fuldt på højde med stærke livreddernationer som Australien og New Zealand.
TrygFonden Kystlivredning er unik, fordi organisationen tilbyder hele pakken fra
det forebyggende til det livreddende.
Gennem årene er der opsamlet data og erfaringer med danskernes omgang med
vand, som er blevet til læringsplatforme, der kan ændre små og store vandhundes
holdning og adfærd og forebygge drukneulykker.
Det er også lykkedes gennem vedholdende kommunika
tion og massiv synlighed i sommerlandet og medierne
at opbygge en ekspert- og talsmandsrolle på området
for bade- og vandsikkerhed i Danmark. Det er i dag hos
TrygFonden Kystlivredning, man henter viden om vand
og sikkerhed og henvender sig med spørgsmål om
forebyggelse af drukneulykker.

Fredag den 29. juni 2018 hejste TrygFonden
Kystlivredning flaget i de 36 rød-hvide livreddertårne
i hele landet for at markere badesæsonens åbning,
der som altid var timet efter skolernes sommerferie.
I år blev åbningen ekstra festlig, for livredderne bød
på kage på åbningsdagen kl. 11, og rigtig mange
sommergæster kom forbi og fik et stykke.
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52
6.070
77.082
5.151
livreddende aktioner,
hvor det vurderes, at en eller
flere personer var i livsfare.

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

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

Sommeren
2018 satte
ny rekord
I 2018 havde TrygFonden Kystlivredning
88.355 indsatser på 36 danske strande.
Dermed blev 20-året for tjenesten mar
keret med rekordhøje tal. Tallene skal ses
i lyset af en fantastisk god sommer med
usædvanligt mange solskinstimer.
Badevejr betyder badegæster. Og dykker
man ned i tallene, står det klart, at livredderne har haft travlt. For selvom der
har været en markant stigning på tværs
af de forskellige indsatsområder, sker
de største spring inden for livreddende
aktioner, førstehjælp og forebyggende
indsatser i vandet. Livredderne har med
andre ord haft travlt med at løfte deres
primære sikkerhedsopgaver.
Samtidig er det interessant, at hele 80 pct.
af de livreddende aktioner er sket uden
for livredderflagene. Det vidner om, at
zonerne med opsyn og sikker strand uden
fx revlehuller øger badesikkerheden mærk
bart. Og det understreger vigtigheden af,
at vi fortsat opfordrer folk til altid at bade
mellem flagene.
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Klasseværelset
på stranden
vokser

TrygFonden Kystlivredning

Det fantastiske vejr gav LivredderPatruljen en særdeles travl sæson.
Henover sommeren parkerede de livredderbilen på knap 50 strande, og
i hele landet meldte livredderne om
et flot fremmøde af unge badegæster
med mod på livredning.
Traditionen tro blev den vigtige viden
leget ind langs vandet. Samtidig blev
fysikken testet i en stafet, hvor børnene,
ligesom i tv-serien Livredderne, dystede
mod hinanden på gult og rødt hold.
LivredderPatruljen rykkede i 2018 også
ud til en række Aquacamps – svømme
klubbernes sommerferieaktiviteter. På
årets Aquacamps var temaet livredning.
Og TrygFonden Kystlivredning har foruden
de lokale besøg samarbejdet med Dansk
Svømmeunion om at udvikle undervisningsmaterialet til instruktørerne.
Som noget nyt testede to udvalgte
livreddertårne i år konceptet Lørdags
Livredder. Ideen med LørdagsLivredder
er at invitere børn og unge til livredning
hver lørdag ved livreddertårnet. På den
måde bliver der skabt en mere konti
nuerlig interesse og et stærkt bånd
til de lokale deltagere. Konceptet blev
afprøvet i Thyborøn og Ishøj, og de
første tilbagemeldinger er så positive,
at LørdagsLivredder næste år udvides til
flere strande.

Livredningskulturen blomstrede
i det gode vejr, hvor livredderne
testede nye undervisningskoncepter
– besøg på Aquacamps og pilottest af
LørdagsLivredder i Thyborøn og Ishøj.
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Opsat på at redde liv
Det vurderes, at der hvert år falder ca. 4.000 mennesker i vandet i
de danske havne, og desværre er det ikke alle, der slipper levende
fra det. De fatale ulykker sker som regel i mørke, og når folk er
alene. Med udgangspunkt i den viden udskrev TrygFonden i 2012
en designkonkurrence om at udvikle fremtidens redningsstige.
Resultatet blev en ny innovativ stige, som er let at se i mørke,
og gør det lettere for nødstedte at hjælpe sig selv op på land.
Stigen har været testet siden 2016 i udvalgte havne som led i
et storskalaforsøg. I første halvdel af 2019 sættes der mere end
200 stiger op i syv udvalgte havne, hvor der dels færdes mange
mennesker, ligesom der i flere af dem har været drukneulykker.
Testen er afsluttet og fundamentet lagt for en udbredelse af
stigerne, så de kan være med til at forhindre drukneulykker i
befærdede havne.

10, 20, 36
ikoner på
stranden
I 2018 åbnede nye tårne i Aarhus
Havnebad og Thyborøn. Livredderne
var dermed til stede på 36 strande og
havnebade i Danmark. Der åbnes et
nyt livreddertårn i Thorsminde i 2019.
Tilstedeværelsen på ca. 40 af Danmarks
mest velbesøgte strande og havne
bade ligger på et passende niveau for
TrygFonden Kystlivrednings operative
indsats.

39

nye
livreddere

Interessen for livredning er stigende,
viser et øget antal ansøgere. Således
var der 65 unge mænd og kvinder,
der aflagde optagelsesprøve til sæson
2018 hos TrygFonden Kystlivredning.
57 bestod, og de 45 bedst egnede kom
ind på den eftertragtede livredder
uddannelse. Heraf bestod 39 mænd og
kvinder uddannelsen og kunne trække
i den rød/gule uniform.
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Har du
respekt
for vand?

”Havet er en foranderlig størrelse.
Det kan både være din bedste ven
og din værste fjende”
Emilie Beckmann, landsholdssvømmer
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En kultur
i vækst
Vand vokser som rekreativ ressource året rundt, og nye sports
grene understreger behovet for, at flere kan svømme og redde
sig selv og andre, når de udfolder sig i og ved vand.

LivredderAkademiet
løfter livredning
ind i landets
svømmeklubber
Sammen med Dansk Svømmeunion introducerede TrygFonden
Kystlivredning i 2017 LivredderAkademiet, hvor trænere fra lokale
svømmeklubber kan blive klogere på, hvordan man underviser i
livredning. I 2018 deltog 20 trænere fra 10 forskellige klubber på
kursets tre dage. I år var arrangementet udvidet med et besøg
af klublederne på kursets sidste dag for at skabe en stærkere
forankring i klubben. Hver klub får en udstyrspakke med hjem
bestående af 2 rescueboards, 2 redningskranse og 2 redningstorpedoer. Målet er at give deltagerne de redskaber, der skal til for
at introducere eller videreudvikle klubbens undervisning i livred
ning. Forløbet følges op med en heldagssamling for instruktører
og ledere. Dansk Svømmeunion vil løbende besøge klubberne for
at fastholde og inspirere udviklingen rundt om i landet.

En dukkert
i Københavns
kanaler
TrygFonden Christiansborg Rundt satte endnu
engang deltagerrekord med knap 4.000 vand
hunde i Københavns kanaler. Den 25. august
havde TrygFonden og Dansk Svømmeunion
inviteret elitesvømmere og motionister fra hele
landet til at springe ud i det. For at sætte fokus
på sikker svømning, svømmede tidligere og nuværende livreddere en Respekt for vand-stafet
sammen med landsholdssvømmere. Tiltaget
fortsætter næste år og forventes at vokse.

Der er gået
sport i
livredning

DM i Havlivredning på Bellevue strand havde den
1. september præmiere på den nye Respekt for vandlounge, hvor beach flags, strandstole og sækkestole
strålede om kap med de mange glade deltagere.

Igen i år afholdt TrygFonden Kystlivredning
og Dansk Svømmeunion de danske mesterskaber i konkurrencelivredning. Mesterskaberne
blev afviklet henover to stævner ved hhv. DM
i Bassinlivredning og DM i Havlivredning, og
endnu engang var der deltagerrekord. Den
redningsfaglige konkurrence består af en
række alsidige discipliner på land og i vand.
Sportsgrenen, der stammer fra Australien, er
oplagt til at styrke og vedligeholde livrednings
færdigheder og integrere dem som en aktivitet
i svømmeklubben. I 2018 var det særligt glæde-
ligt at se så mange børn og unge kæmpe i
børne- og juniorkategorierne. Det tegner godt
for næste generation af livreddere, og det
understreger, at livredning er for alle.
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Landsholdssvømmere
fik fornyet
respekt for vand

Respekt for vand

Gennem de seneste år er TrygFonden og Dansk Svømmeunion
rykket endnu tættere sammen. Som en del af det udvidede
samarbejde er de danske landsholdssvømmere blevet ambassa
dører for Respekt for vand. Som ambassadører skal svømmerne
være med til at sætte fokus på livredning i klubmiljøet og inspi
rere flere til at lære at svømme og redde sig selv og andre i vand.
I september afviklede TrygFonden Kystlivredning to samlinger
for Respekt for vand-ambassadørerne. Første gang mødtes de
i Brøndby til genoplivningskursus og bassinlivredning. Anden
gang var klorvand skiftet ud med saltvand på BølgeCamp i Hvide
Sande. Her trænede svømmerne blandt andet i at padle rescue
boards og fange bølger på surfboards. Alt sammen i høj søgang
og strid blæst under stormen Knud. Turen gav svømmerne et
unikt indblik i livreddernes arbejde. De oplevede naturens kræf
ter på egen krop – og fik fornyet respekt for vand.

Mødet mellem livreddere og
landsholdssvømmere blev
fanget på film og blandt
andet brugt til at rekruttere
nye livreddere på tv og
sociale medier.

”Vi kan lære noget af hinanden. Som livreddere er
vi eksperter i at være i åbent vand med strøm og
bølger. Og landsholdssvømmerne er eksperter i
bassinet. På den måde er det et spændende møde”
Michael Iwersen, uddannelsesleder
i TrygFonden Kystlivredning
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Kan vi blive
klogere?
Vi skal vide, hvorfor folk falder i vandet.
Ny undersøgelse skal forhindre drukneulykker.
Knap halvdelen af drukneulykkerne i Danmark
sker i havne og på åbent vand. For ulykkerne
i havne er alkohol ofte indblandet. Folk falder
i vandet på vej hjem fra en festlig aften, eller
de hygger sig i deres både med øl og vin, og
så sker det, at en person falder i vandet og
drukner. Vi ønsker at vide mere om omstæn
dighederne ved disse ulykker. Et nyt tiltag i

TrygFonden Kystlivredning skal derfor kaste
lys over problemet ved at indsamle oplevelser
fra personer, der har været tæt på at drukne,
eller som har reddet nogen op fra vandet.
Knap 450 personer har deltaget i undersøgel
sen, og deres oplevelser skal analyseres og
bruges til at forebygge drukneulykker.

Livredning i svømmeklubber
I oktober 2018 blev der til alle
svømmek lubber udsendt et spørge
skema til undersøgelse af livrednings
aktivitet i klubben. Ud fra en analyse

af svarene vil der i 2019 blive tilrette
lagt en række indsatser, der kan
udvikle livredningskulturen i Dansk
Svømmeunions klubber.

Alle skal lære at svømme
i skolen
For at skabe en ny generation af
svømmeduelige danskere ønsker
TrygFonden og Dansk Svømmeunion
at give danske skoler flere muligheder
for at afholde svømmeundervisningen,
så flest mulige skoler prioriterer den.
Indsatsen bygger på de svømme
læringsparametre, der er tilvejebragt
i forskningsprojektet ’Alle skal lære at
svømme’, som blev afviklet i 2015-2018.
Projektets omdrejningspunkt har
været at finde ud af, hvordan børn
bedst lærer at svømme i skolen, og
hvordan svømmeundervisningen kan
organiseres bedre. Erfaringerne viser,

at skolesvømning med fordel kan
afvikles på 2. klassetrin frem for 4. og
5., for det giver mere sikre svømmere,
og at man med fordel kan afvikle
komprimerede forløb af 4-6 ugers
varighed, som gentages flere gange
gennem et skoleforløb. Et andet cen
tralt mål med projektet har været at
stille den nye viden til rådighed for de
relevante aktører. Dette sker på plat
formen svømningiskolen.dk, der giver
information og ideer til aktiviteter,
der kan styrke skolesvømningen.
Fra 2019 arbejdes der videre med
målsætningen i regi af samarbejde
om Respekt for vand.
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Sejl sikkert,
så ses vi igen
TrygFonden og Søsportens Sikkerhedsråd samarbejder om
indsatsen SejlSikkert for at højne sikkerhedskulturen blandt
fritidssejlere og lystfiskere. Det overordnede formål er at
nedbringe antallet af fatale drukneulykker og alvorlige
hændelser på vandet og i de danske havne.
Sikkerhedskulturen skal skærpes ved at ramme målgruppen
der, hvor de færdes – på havne, i klubber og i grejforret
ninger samt på nettet. For at ændre adfærden har man bl.a.
introduceret ambassadørkorps og sikkerhedsinstruktører,
der bidrager til at aktivere kampagnerne lokalt.
SejlSikkert-indsatsen handler om at møde brugerne i øjen
højde. Til det er der rekrutteret et korps på 450 ambassa
dører og 23 instruktører, der er med til at give sejlklubber
og havne forstærket fokus på sikkerhed.
”Når vi ser på ulykker i og omkring havet, så er der flere
myter i spil, og ofte overvurderer sejlerne deres egne evner,
hvis de skulle falde i vandet,” fortæller specialkonsulent

Årets højdespringere på
Facebook
Igen i år er vi kommet langt ud med
budskabet ”Sejl sikkert – så ses
vi igen” på de sociale medier. På
Facebook og YouTube er vores små
film blevet set over en million gange,
og vi har engageret flere tusind
følgere i konkurrencer, med fokus
på at huske redningsvesten.

Sune Abelgren Nielsen fra Søsportens Sikkerhedsråd.
Rådet arbejder hver dag for at ændre de tal, der viser,
at i langt de fleste fatale ulykker har den omkomne
ikke haft redningsvest på.
”Vi ønsker at skabe en adfærdsændring blandt sej
lerne og fiskerne,” fortæller Sune Abelgren Nielsen.
Derfor er indsatsens digitale kommunikationsspor
udvidet med fysisk tilstedeværelse på havne og
i klubberne. Og her er ambassadørerne vigtige,
fordi de kender miljøet. Mange af dem har selv
haft en tæt-på-hændelse inde på livet, og de kan
derfor bedre starte samtaler, når de går en tur på
bådebroen. Disse ambassadør-samtaler kombine
res med instruktører, der tager ud i klubberne og
holder praktiske og teoretiske sikkerhedskurser
og demonstrationer. På den måde imødekommes
sejlerne og de fordomme, de måtte have, med en
faktabaseret og humoristisk kommunikation.
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Færre bruger vest
– når vejret er godt

Sejl Sikkert

I september 2018 gennemførtes den fjerde observationsmåling i danske havne omkring danskernes brug af
redningsveste. De to første år viste, at knap 55 pct. brugte
vest. Årets måling viste et fald til 44 pct., hvilket vurderes at
hænge sammen med den ekstraordinære varme sommer,
der ofte resulterer i at vesten fravælges. Erfaringsmæssigt
sker der mange ulykker netop, når vejret er godt. Det under
streger behovet for at fortsætte oplysningsarbejdet ind i
2019 og de næste år.
”Vores observationsundersøgelser viser en tendens til, at når
vejret er godt så sænkes paraderne og vesten ryger af. Men
vandet kan stadig være koldt, og strømforhold kan gøre en
tur i baljen til en livsfarlig situation”, fortæller specialkonsulent
Sune Abelgren Nielsen fra Søsportens Sikkerhedsråd.

Brug appen og
kom sikkert i havn
I 2018 oplevede SejlSikkert-appen en 60 pct. stigning i antallet
af downloads. Flere end 69.000 har nu downloadet appen, der
sikrer, at lystfiskere og -sejlere altid har de nyeste strøm- og
vindprognoser samt nyttig sikkerhedsinformation lige ved
hånden. I 2019 lanceres en ny version med alarmerings- og
trackingfunktioner, der bl.a. giver brugeren mulighed for at
afgive en præcise nødmelding, såfremt uheldet er ude.

Lad os udbrede
de 5 sejlråd
1. Lær at sejle
Alle på vandet har brug for at træne sejllads
færdigheder, og som ny sejler bør du tage et
duelighedsbevis.

2. Hold dit grej i orden
Inden du tager ud at sejle, skal du sørge for at
holde dit grej i orden. Vedligeholdelse af udstyr
kan forhindre mange ulykker.

3. Planlæg din tur
Huk at planlægge turen grundigt, inden du tager
ud på havet. På den måde kan du komme mange
potentielle problemer i forkøbet.

4. Hav en livline til land
Du skal selv kunne tilkalde hjælp, hvis du får
problemer eller kommer i nød. Brug fx din mobil
telefon eller lyd- og lyssignaler. Den sikreste
forbindelse til land er dog en VHF-radio.

5. Brug vesten
Det er ikke bare sund fornuft, men også et
lovkrav, at der er veste om bord til alle, når du
skal ud på havet. De fleste fatale ulykker sker,
fordi sikkerhedsudstyret ikke bliver brugt.

Respekt for vand er TrygFondens
samlede indsats for at øge sikker
heden der, hvor mennesker og vand
mødes. Gennem oplysning, uddan
nelse, udstyr og nærvær vil vi lære
danskerne at færdes mere sikkert i,
ved og på vandet året rundt. Sammen
med Dansk Svømmeunion har vi
siden 1998 drevet landets førende
kystlivredningstjeneste med 200
specialuddannede livreddere, der
hver sommer deltager i tusindvis
af indsatser for at redde liv og
forebygge drukneulykker. I samme
periode kører LivredderPatruljen
rundt i hele landet for at undervise
børn og voksne i bade- og vand
sikkerhed. Vi samarbejder hele året
med de danske svømmeklubber og
svømmelandsholdet om udbredelsen
af en national livredningskultur, der
kan styrke danskernes vandkompe
tencer. Fokus på sikkerhedskulturen
blandt sejlere og fiskere drives
gennem indsatsen SejlSikkert, der
udvikles sammen med Søsportens
Sikkerhedsråd.
Læs mere på respektforvand.dk

Svanemærket tryksag 541-134

Har du spørgsmål vedrørende forebyggelse
af drukneulykker, er du velkommen til at
kontakte TrygFonden på info@trygfonden.dk
eller ringe 45 26 08 00.

