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Respekt for vand er TrygFondens samlede indsats for at 
øge sikkerheden der, hvor mennesker og vand mødes. 
Gennem oplysning, uddannelse, udstyr og nærvær vil vi 
lære danskerne at færdes mere sikkert i, ved og på vandet, 
og vi har særligt fokus på børn og unge.
 
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. Samtidig arbejder vi året rundt for at 
udbrede livredning som en vigtig færdighed for alle, der 
bor i et land omgivet af vand. Vi er aktive i alle de danske 
vandarenaer: havet, svømmehallen, ved skolesvømning  
og svømmeklubberne.
 
I de kommende år opstiller vi 45 rød-hvide livreddertårne 
fyldt med livredderudstyr i svømmehaller over hele landet. 
På den måde kan små og store vandhunde lege og lære 
livredning både sommer og vinter.
 
Har du spørgsmål vedrørende forebyggelse af drukne-
ulykker eller minitårnet i svømmehallen, er du velkommen 
til at kontakte TrygFonden på info@trygfonden.dk eller 
ringe på telefonnummer 45 26 08 00.
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Meget er forandret i 2020, men TrygFondens vision er 
stadig den samme. Vi vil forebygge drukneulykker og 
skabe vandglæde i trygge rammer. Og vi vil skabe en 
livredningskultur, hvor flere kan redde sig selv og andre  
i vand.

Længe før tårnene åbnede, stod det klart, at 2020  
ville blive et særligt år for TrygFonden Kystlivredning  
– ligesom det har været for så mange andre. COVID-19 
krævede, at vi gentænkte vores uddannelse af 
livreddere. Det betød decentrale prøver, online teori  
og mindre hold end normalt. Heldigvis lykkedes det  
med en fleksibel indsats at klæde de kommende 
livreddere sikkert på til sæsonen, og den 26. juni stod  
vi klar til at hejse flaget på 37 strande og havnebade.

På trods af et trist vejr i juli blev 2020 en særdeles  
travl sæson. Danskerne var på ”staycation”, og kysten 
blev flittigt brugt til både badeture og vandsport. 
Parallelt med indsatsen på stranden arbejder vi for 

at gøre livredning tilgængeligt for alle. Behovet for en 
stærk livredningskultur underbygges af Befolknings-
undersøgelse af nær-druknehændelser (Als Research 
2020), der fortæller, at 26 pct. har oplevet en nær-
drukning. Størstedelen er personer under 15 år og hele 
90 pct. var sammen med andre under hændelsen. Vi tror 
på, at livredning er et vigtigt værktøj i forebyggelsen af 
ulykker i vand. For livredning lærer os både at bevare 
roen og passe på hinanden, når der opstår farlige 
situationer i vand.

Derfor åbnede vi i slutningen af 2020 de første af i alt  
45 mini-livreddertårne i landets svømmehaller, der skal 
inspirere til at lege og lære livredning. 

Værd at vide om TrygFonden 
Kystlivredning i 2020

208 specialuddannede kystlivreddere

160 mænd

48 kvinder 

40.000 tryghedsskabende 
arbejdstimer

Til lands, til vands 
og på nettet 

René Højer
Programchef, TrygFonden

1,35 millioner mennesker har klikket,  
set, delt og kommenteret på indhold  
fra TrygFonden Kystlivredning på  
sociale medier

En halv million mennesker har foretaget en 
handling efter at have set filmen eller hørt 
radiospottet ”To mennesker på en strand”. 
De har fx talt med andre om at passe på 
hinanden ved vandet eller orienteret sig 
om strande med livreddere. 

I alt har vi i 2020 involveret 35 pct. flere
borgere end i 2019.

Sikker kurs 
i en særlig tid



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 svøm-
mere eller badende, der er kommet for langt ud, eller 
har taget en luftmadras, gummibåd eller et badedyr 
med i fralandsvind.

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

førstehjælpsaktioner, eksempelvis snitsår, skader 
efter møde med brandmænd, bistik eller dehydrering.

34

68.307

1.828

5.685
2020 var på flere måder et specielt år. 
Vi oplevede den koldeste juli måned  
i 22 år, hvilket gav færre badegæster i 
starten af sæson. I august slog vejret 
om og gav hedebølge, forrygende 
badedage og ekstraordinært mange 
livreddende aktioner. Tilbage står  
et år, der samlet set er blandt de 
travleste de seneste ti år. 

De mange livreddende aktioner og  
forebyggende indsatser skal samtidig 
ses i lyset af, at mange valgte at blive 
hjemme og holde ferie i Danmark på 
grund af COVID-19. Det betød ikke 
bare flere mennesker på stranden. Det 
gjorde også, at danskerne kastede sig 
over nye vandaktiviteter. Særligt steg 
antallet af strandgæster, der dyrker 
SUP-board. Faktisk var hele 25 pct. af 
årets livreddende aktioner relateret 
til personer på SUP-board. Ligeledes 
fyldte det forebyggende arbejde til 
de mange nye SUP-motionister en del 
for livredderne.

”Det har været ekstra 
rart at kunne give folk 
en god og tryg oplevelse 
på stranden i en tid,  
hvor det hele har været 
lidt uvant for alle.”

Lasse Serup Jensby
Livredder og driftsleder,  
TrygFonden Kystlivredning

Corona, 
kulderekord 
og hedebølge

På grund af COVID-19 holdt de 
populære livredderpatruljer, der 
hvert år inviterer til livreddende 
leg i strandkanten, stille i 2020.  
Vi ønsker dem tilbage under 
solen i 2021. 



TrygFondens  
livreddertårn  
hyldet på Dansk  
Arkitektur Center

Livredning er for alle 
– også klubber og skoler

Gennem mere end 20 år har det 
ikoniske rød-hvide livredder tårn gjort 
tjeneste på de danske strande. I 2020 
var det også at finde på Dansk 
Arkitektur Center under udstillingen 
Hello Denmark. Her blev tårnet, der 
skabt af BBP Arkitekter, fremhævet 
som en dansk design klassiker og del 
af fortællingen om danskernes 
forhold til vand.  

Børn spiller en særlig vigtig rolle i 
vores arbejde. Derfor er vi gået 
sammen med Syddansk Universitet 
for bl.a. at undersøge begrebet 
”svømmeduelig” og kortlægge 
kommuner uden skolesvømning.  
Vi har fremsendt læringsmaterialet 
AquaSafe@home til alle Danmarks 

folkeskoler. Og vi arbejder på at udvikle  
et nyt værktøj med særlige øvelser i 
livredning til skole svømningen. Sam- 
tidig ser vi, at interessen for livredning 
også vokser i landets svømmeklubber.  
Her har livredning været en fast 
aktivitet på 102 AquaCamps afholdt 
af 40 klubber for hele 4.100 små 

vandehunde. 24 ledere og trænere 
har besøgt vores LivredderAkademi. 
Og materialet ”Red din makker”  
er blevet udviklet til åbent vand-
svømmere, som nu kan tage en 
teoretisk prøve online. 

Nu kan alle lære livredning  
i svømmehallen
Det giver selvtillid at være fortrolig 
med vand og styrke at vide, at 
man kan redde sig selv og et andet 
menneske, der er i nød. Derfor er 
det vigtigt at vænne børn til vand, 
fra de er helt små og give dem 
forståelse og respekt for elementet. 
TrygFonden og Dansk Svømmeunion 

er gået sammen om at sætte fokus 
på livredning i landets svømmehaller, 
og TrygFonden stiller i de kommende 
år i alt 45 rød-hvide minitårne 
fyldt med ægte livredderudstyr til 
rådighed for landets svømmehaller. 
Ønsket er at aktivere en voksende 
del af de 34 mio. årlige besøgende 

i danske svømmehaller ved at give 
dem adgang til at lege og lære 
livredning. De nye minitårnes seje 
udstyr og sjove øvelser gør det 
nemt at komme i gang og erfare, 
at livredning er for alle. Se i hvilke 
svømmehaller du finder mini-tårnet 
på respektforvand.dk 
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