
Livredning i svømmeskolen 

Relevante links 
Nedenfor finder du en række relevante links, som du kan gøre brug af, hvis du gerne vil integrere 

livredning i svømmeundervisningen.  

 

Svømme- og livredningsøvelser fra aquaschool  

http://aquaschool.dk/  

 

Rescue kid 
http://www.svoem.org/Discipliner/Livredning/Livredning-i-skole-fritid-og-klub/Livredning-som-en-

sport/Rescue-Kid/  
 

Aktivitetskalender konkurrencelivredning 

Her finder du informationer om stævner og øvrige aktiviteter indenfor livredningssporten.  

http://www.svoem.org/Discipliner/Livredning/Konkurrencelivredning/Aktivitetskalender/ 

 

Ansøgning om klubpakker  

Her kan du søge om en klubpakke til indkøb af udstyr til brug i livredningsøvelser. 
http://www.svoem.org/Discipliner/Livredning/Ansoeg-om-klubpakke/  

 

Discipliner i konkurrencelivredning 

Her kan du læse en kort beskrivelse af både indendørs og udendørs disciplinerne.  

http://www.svoem.org/Discipliner/Livredning/Konkurrencelivredning/Discipliner/ 

 

Film fra junior EM i Danmark 2011 

http://www.jesperwestley.com/EJC/ejc_day1/  

http://www.jesperwestley.com/EJC/ejc_day2/  

http://www.jesperwestley.com/EJC/ejc_day3/  

 

Den australske livredningsserie 

Film og klip fra den australske livredningsserie 

http://www.youtube.com/user/101stutube  

https://www.youtube.com/user/nutrigrainau/videos  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVRRCp_Bk5xWuCZLj8xADuwg87ZS2SbIx  

Klik ind på ironmanseries under videoer/playlister 
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Inspiration til undervisning 
Undervisning i livredning kan overordnet inddeles i to fokusområder:  

 

1. Træning af livredningsfærdigheder til børn i svømmeskolen 

2. Træning af konkurrencelivredningsdiscipliner 

 

Målgruppen for det første fokusområde er børn mellem ca. 6 og 12 år, mens målgruppen for 

fokusområde to er børn og voksne fra 12 år og opefter.  

Øvelseskatalog til svømmeskolen 
Nedenfor finder du blandt andet nogle af de øvelser, som blev gennemgået på grundkurset, og som 

du kan integrere i din undervisning, hvis du ønsker at arbejde videre med livredning.   

 

Pejlingsøvelse 

Pejling bruges til eftersøgning af en forulykket der enten er gået ned, eller som at svær at se for 

livredderen, hvis der eksempelvis er høje bølger. Den ene livredder på land guider den anden 

livredder i vandet. Øvelsen kan bruges i en svømmehal.  

 

Metode 

Alle svømmerne placerer sig midt i bassinet. Træneren guider svømmerne med pejlingssignaler. 

 

Signal Begge arme 

mod loftet 

En arm mod 

loftet en arm 

mod gulvet 

En arm til 

siden den 

anden arm ned. 

Begge arme 

ud til siden 

Begge arme 

skråt nedad 

Betydning Svømme 

længere væk 

fra træner 

Svømme 

tættere på 

træneren 

Svømme i 

armens retning 

Afvent Afsøg under 

dig 

 

 
Dykkeøvelser 
Færdigheder i at dykke anvendes, når livredderen skal hente en forulykket, der er 
forsvundet fra overfladen. Færdigheder i at dykke kan trænes på mange måder. Nedenfor 
er eksempler på nogle lege som kan bruges til at træne dykkefærdigheder. Du kan sikkert 
en række andre gode øvelser, der fungerer lige så godt. 
  
Dykke imellem benene på hinanden, mens man står på række 
Svømmerne står på række med benene spredt. Den bagerste svømmer dykker imellem 
benene på alle dem der står foran. Den der lige har dykket siger ”nu”, når han/hun står klar 
i rækken, hvilket er signalet til, at den næste kan begynde. Kan varieres i sværhedsgrad 
afhængig af, hvor mange der står i rækken. Kan varieres i intensitet ved at gennemføre 
som en holdkap.  
 
Spækhuggere og sæler  
Der udpeges en-fem spækhuggere, der skal fange de resterende sæler. Sælerne kan 
fanges så længe de ikke er i helle i et åndehul (en ring der flyder i overfladen). Sælen 
bliver til spækhugger, når den er fanget.  
 



Ståtrold 
Der udpeges et passende antal fangere. Når en svømmer bliver fanget skal han/hun stå 
stille med begge arme over hovedet og spredte ben. Man bliver befriet, når der er en der 
svømmer gennem benene på en. Hvis børnene er habile svømmere kan det aftales, at de 
kun må svømme polocrawl, for at simulere en eftersøgning, hvor det løbende er 
nødvendigt at dykke.  
 
Elementskift og selvredning 
For at kunne redde sig selv er det nødvendigt at lære at svømme med tøj på, og kunne 
redde sig selv op på flydende ”vragdele”, hvis man eksempelvis er på et skib, der er gået 
ned. Nedenfor er øvelser der kan træne disse færdigheder. 
 

- Hoppe i med tøj på 
- Svømme med tøj på 
- Kravle op på så mange plader som muligt i løbet af et fastsat antal minutter 
- Bjærge hinanden på plader 
- bjærge hinanden på plader – Lav som holdkap, hvor første svømmer kun bjærger 

pladen. Den næste svømmer bjærger den første svømmer, som hopper op på 
pladen af sig selv.   

- Svømmeren bjærger sig selv på en stor plade – laves som holdkap 
 
Overlevelse 
Hvis ikke det er muligt at svømme i land, er det vigtigt at kunne holde varmen længst 
muligt og holde sig selv flydende. Nedenstående er øvelser der kan hjælpe med at træne 
denne færdighed.  
 

- Tag trøjen af og dan en luftboble til at flyde med 
- Påtagning af redningsvest i vand, hvis der er redningsveste tilgængelige 
- Flyde i fællesskab med huddleteknik  
- Bølgestrømssvømning – svømmerne stiller sig op på to rækker med en plade hver. 

Svømmerne skiftes nu en ad gang til at svømme igennem de bølger de andre laver 
med pladerne.  

- Bølgevøelsen kan laves med bind for øjnene for at simulere, at det er mørkt. 
- Hestehul øvelse – lær at flyde med strømmer - Dan en ring og hold hinanden i 

hånden. Løb rundt i en cirkel og skab strøm i vandet indtil en af børne slipper 
kæden og lader sig glide med strømmen.  

 
Redningsmestoder 
Reddere på kanten 

- Tale til paniske svømmere, som ikke reagerer 
- Række en aqua orm 
- Kaste aqua orm/krans med line 
- (Sejl – evt. padle på plade) 
- Svøm – polosvøm og svøm med flydegenstand 
- Bjærgnings  

o udvalgte uden hjælpemidler 
o Med hjælpemidler (redningstorpedo, krans, plade…) 

 



Bjærgeteknikker 
Gennemgå og afprøv forskellige bjægeteknikker: en livredder, to livreddere. 

- Nakkehold 
- Hovedhold med to hænder 
- Bjærge den forulykkede med begge arme over hovedet i streamline.  
- Bjærge med to reddere, der har fat i hver deres overarm  
- Bjærge med torpedo og indklik – brug finner, hvis de er tilgængelige – lav også som 

holdkap, hvor den der lige har bjærget holder fast i torpedoen og laver benspark.  

Øvelseskatalog til konkurrencelivredning 
Nedenstående er en række øvelser/serier, som kan bruges til at sammensætte træningsprogrammer 

til svømmere der ønsker at træne konkurrencelivredning.  

 

Generelt er undervisningen i livredning bygget op omkring træningen af de forskellige elementer, 

der indgår i de forskellige discipliner. Det handler derfor om at udtænke nogle serier, hvor 

træningen af det enkelte element bliver forfinet. Det er derfor en god idé at træne forskellige 

elementer i den samme disciplin for til sidst i træningspasset at svømme disciplinen i sin helhed.   

Øvelser til træning med finner 
2x4x50 m finner (1- stor amplitude(udsving); 2-lille amplitude; 3-skiftende amplitude; 4-sweet 

spot) 

3 x 100 finner (under/over/under/over hver 25m) 

3 x 100 finner (50 under vandet + 50 simuleret bjærgning) 

6 x 50 finner (25 under vandet max + 25 løs) 

9 x 50 finner progressivt 1 – 3 under vandet, dog vejrtrækning ved vending!! 

2 x 150 finner (progressivt for hver 50 meter – lang udsvømning) 

3 x 100 finner (25 over + 25 under + 50 over) 

4x50 finner: 1 – 4: 25 fri + 25 u/v; 25 u/v + 25 fri osv. 

Torpedo 
4 x 100 finner + torpedo (50 med torpedo m mand I + 50 ligge I torpedo) Bytter efter 50 m 

6 x 50 finner + torpedo + dukke 

4x2x25 m (1-finner og torpedo;2-indklik;3-finner, torpedo og dukke) 

Bjærgning 
8 x 50 (25 cr. + 25 bj af dukke) 1 – 4 – Køres sammen 2 og 2. 

3 x (4 x 25 u/v m. Finner + 4 x 25 bj. af dukke m. Finner) 

Forhindring 
3 x 150 (100 forhindring + u/v (så langt man kan) + fly (resten af vejen)) 

2 x 200 forhindring (dyk ved 12½m og 37½m) 

3 x 200 forh. Prog. 1-3 



Undervandsarbejde 
8 x 25 u/v st. 45 

6x25 u/v holde vejret 10 sekunder ekstra inden hvert dyk dvs. 10 sek 

6 x 25  dyk P. 20 

Opsamling og skift 
Kør sammen to og to – skiftes til at samle dukken op og bjærg den ca. 10 m efterfølgende.  

 

Kontaktoplysninger 
Ønsker du og din klub at arbejde videre med konkurrencelivredning, så er du meget velkommen til 

at kontakte Livredningssektionen.  

 

Kresten Falster 

+45 29 72 36 68 

kfalster@gmail.com  

mailto:kfalster@gmail.com

