Håndbog til

små livreddere

Kom i praktik
hos LivredderPatruljen

Leg og lær livredning
i svømmehallen

Henover sommeren rykker LivredderPatruljen
ud til strande i hele landet. Her kan store og
små børn komme i praktik som livredder. Vi
demonstrerer livreddernes udstyr, og vi leger
de gode badevaner ind. Du kan blandt andet
prøve et rescueboard, lære hjertelungeredning,
lære at bjærge en nødstedt person og få et flot
livredderdiplom med hjem. På respektforvand.dk
kan du se, hvornår LivredderPatruljen besøger en
strand i nærheden af dig.

Flere af landets svømmehaller får et livredder
tårn fyldt med udstyr. Vil du prøve et rescue
board, bjærge en dukke eller svømme med en
ægte livredningstorpedo? Livredning er nemlig
ikke kun for dem i uniform, men for alle os,
der vil passe på os selv og hinanden i vandet.
Kig efter livreddertårnet i svømmehallen.
Se mere på respektforvand.dk
God fornøjelse!

Kære vandven

Hjælp med at
tegne Olfert
Hvor gammel skal
jeg være, før jeg må
bade alene?

God fornøjelse med din nye håndbog for små
livreddere. Her kan du gå på opdagelse og lære
stranden, vinden og vandet at kende. Du kan også
prøve strandlabyrinten eller se sjove øvelser, du kan
lege med dine forældre i vandet.
God strandtur!
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Kan du se hvor
redningskransen på
din strand er?
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Det er aldrig en god
idé at bade alene, Olfert.
Heller ikke når du
bliver 50 år!
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Hvad kan du finde på din strand?

Lær stranden
at kende

Kan du se et rødt skilt?
Er du på en strand med livreddere, kan du
finde det røde skilt, hvor der står, hvad
temperaturen er i vandet og i luften. Skriv
de rigtige temperaturer ind på tegningen.

Hvad står der på det grønne skilt?
Det nummer kan du bruge, hvis du ringer
1-1-2. Så ved redningsfolkene, hvor du er.

Kan du se flagene?
Livredderne sætter hver dag rød-gule flag
op på stranden. Bad mellem flagene, så er
du der, hvor livredderen kan se dig.

Til de voksne
Hvorfor skal vi lære
stranden at kende?
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Alle strande er forskellige,
og kan ændre sig dag for
dag. Lær dine børn at
holde øje med stranden.
Hvordan er bølger og
bundforhold? Hvad
betyder vindstyrke og
vindretning for sikker
heden. Tip: I kan teste
vindretningen ved at lade
en håndfuld sand drysse
langsomt ud af hånden.
Læs mere om badesikker
hed på respektforvand.dk

Find vej til en god og sjov dag på stranden

Fup eller fakta?

Har du
respekt for
vand?

På vejen skal du samle 3 ting, der gør strandturen mere sikker. Solcremen passer på din hud,
redningskransen kan redde én i nød og mobilen kan ringe 1-1-2 og tilkalde hjælp.

Tag quizzen på
respektforvand.dk/quiz

Du må aldrig bade,
når du lige har spist
Fup! Du svømmer lige godt, uanset om du har
spist eller ej.

Hvis du bliver fanget i et revlehul,
må du ikke kæmpe imod
Fakta! Hvis du bliver fanget i et revlehul med
stærk udstrømning, skal du huske, at du ikke
bliver trukket ned og prøve at bevare roen. Så
har du kræfter til at svømme til siden og langs
med stranden og derefter ind mod land igen.

Du må altid gå ud til navlen
Fup! Hvis du ikke kan svømme, er det farligt
at gå så langt ud. Og selv gode svømmere kan
få problemer på lavt vand ved høje bølger.

Du må godt bade alene,
hvis du kan svømme
Fup! Du bør aldrig bade alene. Selv voksne
og halvstore børn, der svømmer godt i en
svømmehal, kan hurtigt komme i problemer
i mødet med strøm og bølger. Det er vigtigt,
at du har nogen med, der kan gribe hurtigt
ind, hvis det går galt.

Læs mere om baderåd, vand og sikkerhed på respektforvand.dk

Gør livredning
til en leg
Livredning er ikke kun for livredderne i tårnet.
Livredning er en sjov aktivitet og en vigtig
færdighed for alle strandens store og små
gæster.
Måske har du allerede trænet livredning
uden at vide det. For når du pjasker, leger
og svømmer, bliver du mere sikker i vandet
og bedre til at redde dig selv og andre.
Her er syv sjove øvelser, du kan lave
sammen med dine forældre.

Tømmerflåden

Skattejægeren

Træd vande

Flyd på ryggen – evt. med lidt hjælp fra en
voksen.

Dyk ned og hent en sten, strandskal eller
fx en ring på bunden.

Øv dig i at træde vande.

Kolbøtten

Tunellen

Tangloppen

Prøv at lave en kolbøtte i vandet.

Svøm, dyk eller lav delfinhop gennem dine
forældres ben. Du kan også prøve at lave 8-taller.

Hop i vandet fra en voksens skuldre.

Har du mod på mere livredning, så hop ind
på respektforvand.dk og find flere spændende
øvelser. Og husk, at du nu også kan lege med
ægte livredderudstyr i udvalgte svømmehaller.

Få styr på fralandsvinden
Få styr på vinden
Når du er på stranden, er det vigtigt at kende
vindens retning og styrke. Du skal være særligt
opmærksom på fralandsvind, der kan blæse

Find 6 ting der viser,
hvilken vej vinden blæser

badedyr eller et SUP board til havs. Fralandsvind
kan godt være lumsk, fordi klitterne giver læ og
får vandet til at se roligt ud.

Hent vores app og tjek vinden
Med vores gratis app ”Livredder” kan du bl.a. prøve livredderspillet
og tjekke vindens retning, der hvor du er.

Hvilken vej blæser det i dag på din strand?

Sådan kommer du
ud af et revlehul
Et revlehul er en fordybning i revlen. Her kan
vandet strømme væk fra kysten. Vandet kan
trække med så stor kraft, at det er umuligt
at svømme imod. Hvis du mærker en stærk

Væk fra stranden

Et revlehul er en fordybning
i strandens revler, hvor der
kan være en udadgående
strøm. De aktive revlehuller
fører vandet tilbage ud
i havet, og de er skyld i
mange drukneulykker, fordi
de badende går i panik eller
drukner af udmattelse.
Men det behøver ikke gå
så galt, hvis du kender de
enkle regler:

udadgående strøm tæt på kysten, skal du
derfor ikke kæmpe imod, men svømme til siden
og langs stranden og derefter ind igen.

Bølgerne presser vandet
ind mod kysten

Langs med stranden

	Kæmp ikke imod.
	Bevar roen. Du bliver
ikke trukket ned.
	Svøm til siden og langs
med stranden og derefter ind til land igen.
Ind mod stranden

Se film og få styr på, hvordan
du kommer ud af et revlehul
på respektforvand.dk

Du kan ofte spotte et
revlehul fra land. Se, hvor
bølgerne bryder. Et sted
med mindre brænding kan
være tegn på et revlehul,
fordi bølgerne ikke bryder
lige så voldsomt her som
på resten af revlen.

Sæt ring om den dreng, der svømmer den rigtige vej ud af revlehullet

Svar: Svøm til siden og langs med stranden og derefter ind til land igen.

Revle

Sådan slipper du
ud af et revlehul

Fejl 1:
Fejl 2:
Fejl 3:
Fejl 4:
Fejl 5:

Barnet, der bader uden for livredderflagene. Du skal altid bade mellem flagene, så er du der, hvor vi kan se dig.
Barnet, der bader uden for livredderflagene, bader også alene. Man skal altid bade flere sammen.
Den voksne, der bader alene. Når man bader flere sammen, kan man holde øje med hinanden.
Badedyret i vandet. Gummibåde, luftmadrasser og badedyr skal blive i vandkanten, så du ikke driver til havs.
Faren, der kigger væk. De voksne skal altid holde øje med børnene på stranden.

1. Lær at svømme
2. Gå aldrig alene i vandet
3. Læs vinden og vandet
4. Lær stranden at kende
5. Slip ikke børnene af syne
Bad mellem flagene og
husk de fem baderåd

Find 5 fejl
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