10 år i badesikkerhedens tjeneste…
…Fra få ildsjæle til etableret redningstjeneste.
1. juni 2008 er det 10 år siden, at TrygFonden og Dansk Svømmeunion indgik
samarbejde om at sætte fokus på badesikkerheden i Danmark.
Ideen var - dengang som nu - at få kystlivreddere ud på de danske strande og oplyse
om badesikkerhed på en spændende måde. Og målet klart og tydeligt: at mindske
antallet af druknede.
Vi har samlet et historisk rids over de gode kræfter, der gennem årene er lagt i
arbejdet for at højne badesikkerheden.
1998:
Samarbejdsaftale indgås med Dansk Svømmeunion (dengang Dansk Svømme- og
Livrednings Forbund) Formål: at øge badesikkerheden i Danmark, og gøre det mere
trygt at færdes på stranden. Skabe en ny platform for badesikkerhed og livredning i
Danmark, herunder at udvikle et livreddertårn og implementere dette ved kysterne i
Danmark. Det overordnede mål var klart og tydeligt: at mindske antallet af druknede.
Samarbejdet blev døbt ”projekt Tryg på Stranden”.
Dansk Svømmeunion havde få livredderposter ved den jyske vestkyst. Løsningen
bestod af stilladser opsat på stranden. Udstyret var meget sparsomt med en mindre
gummibåd og en genoplivningskuffert. Kystlivredderne overnattede typisk i en
campingvogn på stranden. Alt var sponsoreret af lokale kræfter de pågældende
steder.
Livredningsarbejdet blev drevet ud fra en idrætsorganisations rammer. Byggende på,
at kystlivredderne var frivillige. De blev honoreret med skattefri diæter for deres
indsats, i henhold til gældende regler (blev sidestillet med frivillige ledere i
idrætsverdenen).
Kystlivredderne var typisk unge mænd og kvinder, som var tilknyttet svømmemiljøet
og med særlig interesse for livredning. Uddannelsen foregik meget ”håndholdt” og
byggede mest på førstehjælpslære. Erfarne kystlivreddere tilknyttet Dansk
Svømmeunions livredningssektion stod for undervisningen og rekruttering af nye
kystlivreddere samt udvælgelse og vedligeholdelse af livredningsudstyr.
Første år består samarbejde i projekt Tryg på Stranden i indrykning af annoncer med
baderåd, samt lidt hjælp til drift af livredderposterne.

Antal livredderposter: 3
Antal livreddere:

12

1999:
Samarbejdet udvikles, og tager afsæt i en videreførelse af de rammer, som Dansk
Svømmeunion har drevet livredningen under (frivilligt regi) ud fra modellen, at Dansk
Svømmeunion leverer kystlivredderne og TrygFonden leverer udstyr mv.
LivredderPatrulje 1 lanceres og kører 6 uger rundt i Danmark og besøger godt 70
strande. Formål: at undervise børn og voksne i badesikkerhed og førstehjælp, samt at
sætte fokus på emnet badesikkerhed/livredning. Patruljen bemandes med 3-4
uddannede kystlivreddere.
LivredderPatruljen har lige siden været på turné hvert år.
Den første folder med baderåd: ”Vandhunde skal vide, at havet også kan bide”
lanceres.
Arkitektkonkurrence om Danmarks nye livreddertårn udskrives i foråret gennem DAL
(Danske arkitekters Landsforbund). Dommerkomité nedsættes (består af førende
kompetencer inden for arkitektur og design, repræsentanter fra TrygFonden og Dansk
Svømmeunion samt forfatter Hanne Vibeke Holst). Rådgiver for dommerkomiteen er
en repræsentant fra Skov- og Naturstyrelsen.
113 deltager i konkurrencen. En enig dommerkomité kårer vinderen i efteråret (BBP
arkitekter fra København).
Antal livredderposter: 3
Antal livreddere: 14
2000:
De første 3 rød- og hvidstribede livreddertårne sættes op.
Bogen ”Jagten på det hemmelige havuhyre” m/tegnekonkurrence lanceres og tilbydes
0. – 2. klasse på landets skoler. Formålet er at sætte fokus på badesikkerheden inden
sommerferien.
TrygFondens redningskrans med kastelinie introduceres. Tilbydes grundejere,
vandsportsklubber m.fl. gratis via en fadderordning. (I 2008 hænger mere end 2.200
redningskranse rundt om i Danmark).
600 m2 materiellager til tårne, både, udstyr og uniformer etableres i Oksbøl.
Antal livredderposter: 3 tårne (Løkken, Fyns Badestrand og Marielyst) 3 stilladser
(Blokhus, Vejers og Tornby).
Antal livreddere: 33

2001:
Livreddertårnet nomineres til Den Danske Designpris 2001.
Kystlivreddernes udstyr udvides med hjertestarter (defibrillator). Kystlivredderne er
den første gruppe (udenfor sundhedsfagligt personale), der får dette udstyr.
LivredderPatrulje 2 introduceres. Kører rundt til feriekolonier, fodboldskoler og
spejderlejre og underviser børnene i badesikkerhed. Bliver efterfølgende også en fast
årlig begivenhed.
Kystlivredderne står for badesikkerheden på Langelandsfestivalen (hvert år frem til
2006).
Kystlivredderne står for livredning i forbindelse med den årlige Kulturhavn København.
Badesikkerhedspakke tilbydes børnehaverne i Danmark. Pakken består af ”Jagten på
det hemmelige havuhyre” og en cd med badesikkerhedssagen ”Sonny surfer på en
solstråle”. Formålet er at sætte fokus på badesikkerheden inden sommerferien.
Materialet ”Vandsjov og sikkerhed” udvikles og tilbydes svømmelærere i folkeskolen
via Dansk Skoleidræt.
Plakat med baderåd udvikles og sendes til campingpladser og vandrehjem i Danmark
(bliver en fast årlig begivehed).
LivredderPatrulje 1 deltager i Søren Ryge Petersens ”DR Derude”. Demonstrerer
livredning i vaders.
Antal livredderposter: 7 tårne (Løkken, Blokhus, Fyns Badestrand, Marielyst,
Moesgaard, Vejers, Høve) 1 stillads (Tornby).
Antal livreddere: 44
2002:
Nye tårne åbnes. Det sidste stillads udskiftes.
Antal livredderposter: 11. 10 tårne (Løkken, Blokhus, Tornby, Fyns Badestrand,
Marielyst, Moesgaard, Sønderborg, Høve, Rørvig og Islands Brygge). 1 livredderpost
på Bellevue.
Antal livreddere: 45

2003:
Samarbejdsaftale med Dansk Svømmeunion fornyes.
Kystlivredningschef ansættes i projektet. Opgaven er at indsamle viden og cementere
denne. Samt videreudvikle og drive kystlivredningstjenesten.
Materielleder ansættes.
Antal livredderposter: 12. 11 tårne (Løkken, Blokhus, Tornby, Fyns Badestrand,
Marielyst, Moesgaard, Sønderborg, Høve, Rørvig, Balka og Islands Brygge). 1
livredderpost på Bellevue.
Antal livreddere: 114

2004:
Strategiske bånd knyttes til førende livredderorganisationer rundt om i verden. For at
søge best-practice til livredningsomårdet i Danmark.
Samarbejde med SOK (Søværnets Operative Kommando) indledes.
Instruktørkorps oprettes.
Kystlivredderuddannelsen certificeres iht. ILS (International Life Saving Federation).
Pilotprojekt: ”Kystlivredderskole” i samarbejde med Københavns kommune. 16-17årige unge tilbydes at prøve kræfter med vandoplevelser.
Ny specieldesignet livredderuniform lanceres (i internationale livredningsfarver).
Indførelse af ID-kort, som skal bæres synligt af livredderne på vagt.
SOP-redaktør udpeges.
Livreddertårn generation 2 udvikles og sættes op i de københavnske havnebade.
Afrapportering fra livredderne på stranden via sms indføres (som supplement til
logbog).
Sæsonevaluering lanceres.
Kystlivredderne starter med at levere badevandstemperaturer til TV2 Vejret.
Antal livredderposter: 15. 14 tårne (Løkken, Blokhus, Tornby, Fyns Badestrand,
Marielyst, Moesgaard, Høve, Gudmindrup, Rørvig, Enø strand, Balka, Antoinette,
Copencabana og Islands Brygge). 1 livredderpost på Bellevue.
Antal livreddere: 98

2005:
Lukket administrations- og kommunikationsforum til aktive kystlivreddere
www.livredder.nu introduceres.
SOP (Standard Operations Procedure) lanceres og implementeres.
Uddannelsesleder ansættes på deltidskontrakt (rekrutteres blandt de frivillige).
Uddannelsesleder ansættes på fuld tid (rekrutteres eksternt).
Uddannelsesområdet systematiseres yderligere.
Risk Assessment startes op. Ambitionen er at kortlægge den danske kyst
(risikovurdere strandene) iht. europæiske standarder.
Erfaringsudveksling med udlandet, intensiveres (flere ugentlige kontakter, 2 årlige
møder med ILS E).
Sekretariat for kystlivredning etableres.
Sekretær ansættes.
Livreddertårnet udstilles på Museum of Modern Art (MoMA) i New York.
Rescueboards testes i sæsonen (for vurdering af, om de skal indgå i udstyret
fremadrettet).
Arancia livredningsbåde fra New Zealand testes (for vurdering af, om de skal indgå i
udstyret fremadrettet).
De 5 nye baderåd udvikles og lanceres i folderen ”Respekt for vand” (på dansk, tysk
og engelsk).
Antal livredderposter: 16. 15 tårne (Løkken, Blokhus, Tornby, Fyns Badestrand,
Marielyst, Moesgaard, Høve, Gudmindrup, Rørvig, Charlottenlund, Enø strand, Balka,
Antoinette, Copencabana og Islands Brygge). 1 livredderpost på Bellevue.
Antal kystlivreddere: 79

2006:
Optagelsesprøve for kystlivredderaspiranter lanceres.
Australske uddannelsesmanual for kystlivreddere introduceres i den danske
kystlivredderuddannelse.

Flerårige samarbejdsaftaler indgås med kommunerne.
Distriktslederfunktion introduceres (øst og vest for Storebælt).
Distriktsledere ansættes på kontrakt.
Kystlivredderne ansættes på kontrakt.
Instruktørerne ansættes på kontrakt.
Rescueboards og Arancia livredningsbåde indføres i hele tjenesten. (Gamle både
udgår). Engelske instruktører deltager i uddannelsen af kystlivredderne i båd og
board.
Driftsleder ansættes på fuld tid, løser også HR-opgaver.
Antal livredderposter: 18. 17 tårne (Løkken, Blokhus, Tornby, Fyns Badestrand,
Kerteminde, Marielyst, Grenaa, Moesgaard, Høve, Gudmindrup, Rørvig,
Charlottenlund, Enø Strand, Balka, Antoinette, Copencabana og Islands Brygge).
1 livredderpost på Bellevue.
Antal kystlivreddere: 101

2007:
LivredderPatrulje 2 bliver til ”VestkystPatruljen”. Kører systematisk langs Vestkysten
for at kortlægge denne og samle informationer til det videre arbejde.
Optagelsesprøve for livredderaspiranter ændres til fysisk prøve i svømmehal.
Redaktør ansættes (fagbog om livredning).
Livreddertårn generation 3, udvikling startes op.
Shortie våddragt indføres som del af uniform.
Udvikling af uniform generation 2 startes op.
Udveksling af kystlivreddere med den australske livredningstjeneste.
Antal livredderposter: 19. 18 tårne (Løkken, Blokhus, Tornby, Fyns Badestrand,
Kerteminde, Marielyst, Grenaa, Moesgaard, Høve, Gudmindrup, Rørvig,
Charlottenlund, Enø strand, stranden ved Feddet, Balka, Antoinette, Copencabana og
Islands Brygge). 1 livredderpost på Bellevue.
Antal kystlivreddere: 123

2008:
Navnet ”Projekt Tryg på Stranden” ændres til ”TrygFonden Kystlivredning”, for at
signalere, at der ikke er tale om et projekt, med en permanent redningstjeneste med
en veletableret organisation bag. Samarbejdspartner Dansk Svømmeunion.
Livreddertårn generation 3, mock up testes på Enø strand.
Ny uniform implementeres inkl. full suit våddragt.
Forsøg med skiltning på 4 strande iværksættes (i henhold til internationale
standarder).
Druknestatistik etableres i samarbejde med SIF (Statens Institut for Folkesundhed).
Oplysningsindsatsen intensiveres (bl.a. lancering af website om badesikkerhed).
Antal livredderposter: 22. 20 tårne (Løkken, Blokhus, Tornby, Vejers, Henne, Fyns
Badestrand, Kerteminde, Marielyst, Grenaa, Moesgaard, Høve, Gudmindrup, Rørvig,
Charlottenlund, Enø strand, stranden ved Feddet, Balka, Antoinette, Copencabana og
Islands Brygge). 1 livredderpost på Bellevue. 1 mobil livredderpost på Søndervig
Strand.
Antal kystlivreddere: 150 (estimat)

